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ALTO ATSTOVAI IŠVAŽINĖJO 
SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ

DAUGELIS DALYVAVO CHICAGOS SLA APSKRI- 
;’ - d zr TIES METINĖJE KONFERENCIJOJE

Amerikos - HLie tuvių Tarybos 
nferencija šįmet pasibaigė 
stadienio vakare. Dalis atsto- 

ir svečių išvažiavo tą patį 
karą. Kai kurie pasiliko daly- 
uti dr. Leono Kriaučeliūno su- 
ganizuotame ^runskio 
metų minėjime. Pals dr. L- 

iaučeliūnas, gražiai įvertinęs 
n. dr. Prunskio spaudąs dat- 
, paruošė visą 'minėjimą ir 
kvietė pahel^Tričytę progra- 
ai pravesti.; / 
Buvo;pakviesta riša eilė žmo- 
1 pasakyti savo nuomone apie 
n. PruĖskį, minintį savo ’ 7.5 
sukaktį.; Jokūbaitį labiausiai 

žavėjo kun. Prunskio knygos.
> tifri visas’ jas įsigijęs ir jas 
aito ir skaito.
Įdomi padėka buvo paties 
n. Prunskio. Jis nustebęs, kad 
ks didelis žmonių skaičius jį 
rbia. Jį labiausiai sužavėjo 
mos poetės naujai pasirodę 
ėraščiai apie Lietuvą. Jis pasi- 
iaugė, kad visus ALTo žmones 
ngia noras turėti laisvą ir ne- 
iklausomą Lietuvą. Jam pa
ini labai malonu su visomis 
uTo grupėmis ir įvairiais žmo- 
mis bendradarbiauti. Gražų 
ėraštį jis atmintinai prisime- 
, paskutinius du posmelius 
citavo, bet neprisiminė auto-
> pavardės. Pacitavo eilėraštį 
nepasakė autorės.
Prie stalų daugelis komenta- 
i, ar kun. Prunskis, sulaukęs 

metų, pradeda primiršti 
arbesnius dalykus, o gal nepa 
įnėjo autorės vardo dėl to, kad 
perbėgo į “Akiračius*’.
Vįadas Bakūnas išskrido į Los 
įgėles sekmadienio rytą. Jis 
lyyavo ALTo konferencijoje,

Popiežiuskeli kiti.
Susirinkimui pasibaigus, po- lipęs iš lėkiu 

nia Mačiukienė parūpino užkan- Vatikano, pi 
dą susirinkusiems.

Pasibaigus užkandai ir pa- 
d)6Hdr8VUs,.SLA PUdomosios Ta- 

■padare yprarie5rrftą apie ALTo Į’ybos nariai dar sušffiRfko i vieš-
žmones Los. Angeles mieste bei 
apylinkėse, ir išskrido namo.

Apskrities metiniame susirin- 
kime SLA vicepirmininkas Alek
sandras Čaplikas pasveikino su- 
sirinkt^Įu^^pąpasakoj apie 
SLA veiklą Hotone, apie / vei
kiančias kuopas * ir apie SLA 
apskritį.

Apskrities susirinkime kalbė
jo dr. Kazys Šidlauskas, pasi
džiaugęs, kad toks didelis SLA 
narių skaičius dalyvavo ALTo 
konferencijoje. Vėliau atvyko ir 
žodį tarė Teodoras Blinstrubas, 
įsitraukęs į ALTo judėjimą. Jis 
papasakojo, kaip vyresni Ame
rikos lietuviai, užmiršę menka
verčius ginčus, pajėgė sukurti 
galingą organizaciją paverg
tiems lietuviams padėti. Susirin-j 
kusius pasveikino M. Gudelis, ■
Antanas Vister. Euphrosine Mi-1 burghą pirmadienį po pietų, 
kužiūtė, Kazys Mačiukas ir dar-------------------

nias Paulius II, iš- 
'o, at vežusio jį iš 
niausią nusilenkė 
•Ispanijos žemę, 

atsiklaupė ant ke-

HAIG GALĖJO PRANEŠTI 
APIE WATERGATE

\ t
’ WASHINGTON, D.C. John 

Dean savo laiku nurodė, kad 
Aleksandras liaig galėjo infor
muoti * du laik/ašėių korespon-

I denius apie visus Watergate ' 
i įvykius.

Du W ashington Post žurnalis- 
j tai aukštuose sluoksniuose tu- 
I rėjo žmogų, kuris buvo labai . 
gerai ihformuotas apie Vedamą 
bylą, dokumentus ir teisinę pa- 

! dėtį. Dean tiktai pažymėjo, kad 
Haig galėjo prie tų dokumentų 
prieiti. Iki šio meto tie du žur
nalistai neskelbia, iš ko jie gau- ' 

, davo tokias tikslias žinias.
i Buvęs Valstvbės sekretorius ’ 
j tvirtina, kad tai nesąmonė. Jis - 
niekad nedavęs jokiems žurna
listams informacijų apie Water- - 
gale. Tuo tarpu dalykas

‘ išaiškintas, bet reikia 
: kad neužilgo paslaptis 
I noma.

dar ne
manyti, 
bus ži

KALENDORfiLIS
Lapkričio 2: Vėlinės, Valen
tas, . šalna, Baivė, GervUis, 
driderfe.
Saulė teka6:23, leidžiasi 4:44.
Oras debesuotas, lis.

' ir pabučiavc 
Pradžioje jis 
lių, o vėliau ant ahiejųT

' rankų, nusilenkė ir lūpomis pa- i 
lietė žemę.

Popiežių pasitiko 200,000 Is
panijos katalikų. Vyriausybė 
buvo paruošusi 100,(XX) polici-j 
ninku tvarkai palaikyti, jeigu 
būtų reikalo, beit policijai nerei-< 
kėjo įsikišti. Paprasti policiniu-i 
kai tvarkė IrafiĮą ir nurodinėjo 
žmonėms, kur įjie privalo eiti,} 
jei nori pamatyti popiežių-

Popiežius linkėjo ispanams (

būtį, kuriame buvo apsistoję ir 
dar porą valandų posėdžiavo, 
aptardami įvairius SLA rei
kalus.

Posėdyje dalyvavo Povilas 
Daleis,, pasiūlęs aptarti kelis ne
atidėliotinus reikalus; papasa
kojo apie pasitarimus dėl pla
nuojamos ekskursijos į Karibų 
jūrą, apie reikalą supažindinti 
Amerikos lietuvius su artėjan
čia SLA šimto metų sukaktimi.

Nutarė duoti kiekvienam Pil taikos ir ramybės. Jis palinkėjo 
domosios Tarybos nariui po pen-1 kraštui niekad nebegrįžti j tuos 
kias knygas apie SLA istoriją- tarpusavio karo laikotarpius,! 
Jis turės teisę duoti knygą tam j kuriuos išgyveno visa ispanų 
nariui, kuris parodys susidomė
jimo lietuviška organizacija, 
įsteigta prieš šimtą metų, pa
jėgusia atsispirti depresijoms ir 
kitiems sunkumams.

Povilas Dargis išskrido į Pitts-

tauta.

ISPANIJOJ ATSKRIDUSI POPIEŽIŲ 
PASITIKO PATS KARALIUS

DVASIŠKOJI ISPANUOS VADOVYBE ATVYKO Į BARAJAS 
AERODROMĄ POPIEŽIUI NUSILENKTI

MADRIDAS, Ispanija. — Po
piežius Jonas Paulius II atskrido 
sekmadienį į Barajas aerodro
mą, esantį visai netoli Madrido.

Popiežių pasitiko pats kara
lius Juan Carlos ir karalienė. 
Karalius pabučiavo popiežiaus 
žiedą.

Tuojau prie popiežiaus atėjo 
didelis būrys katalikų bažnyčios 
vadovybės žmonių- Buvo kardi
nolai, vyskupai ir arkivyskupai, 
atvykę pasitikti popiežiaus.

Popiežius norėjo a (skristi į Is
paniją anksčiau, bet Ispanijos 
vyriausybė patarė jam palaukti, 
kol praeis rinkimai. Ispanijoje 
nuotaika buvo labai įtempta, 
keli karininkai norėjo suruošti 
perversmą, bet karalius ir vėl 
įsakė suimti sukilėlius ir ati
duoti teismui, o kitiems įsakė 
gerbti žmogaus teises ir klausyti 
krašto daugumos valios.

Popiežius informuotas 
apie politiką

Popiežių taip pat sutiko Ispa
nijos premjeras Calvo Sotelo. 
Kaip popiežius, žino, visa Ispa
nijos vyriausybė yra pralaimė
jusi rinkimus. Praeitą ketvirta
dienį rinkimus pralaimėjo Libe
ralinė Demokratų Sąjunga. Nie
kas nemanė, kad basluotojai 
taip greitai grįš prie buvusių 
prieš pęversmą.politinių parti
jų. Beveik'du trečdaliai pasisa
kė už Ispanijos socialistus demo
kratus, o trečdalis atidavė savo 
balsus už buvusį Franko mi
nister!.

Ispanijos socialistų partiją 
sudaro jaunimas, gimęs pilieti
niam karui pasibaigus. Partijos 
pirmininkas yra 40 metų teisi
ninkas, baigęs universitetą advo
katas. Jis pasižadėjo bendra
darbiauti su karalium Juan Car
los, kuris pasisakė už demokra 
tinę tvarką.

Popiežius pabučiavo
Ispanijos žemę

Caspar Weinberger /

SEKR. W.EINBERGERIS 
IŠVYKSTA J AZIJĄ

WASHINGTON, DC Kraš 
to apsaugos sekretorius Caspar 
Weinberger pradėjo 11 dienų 
kelionę į pietų Azijos kraštus. 
Amerikos ir užsienio žurnalis
tai, patyrę apie jo kelionę, norė-

MEKSIKIEČIAI NUŽUDĖ 
SAVO VADĄ

VALLADOLID, Mexico. — 
Yucatano provincijoje Meksikos 
ūkininkai sugavo savo vadą, jį1 
gerokai apkūlė, pakankino, Plikti k pa^ašyd,
vėliau pakorė. ^af| jjs j kuriuos jų

Manuel Jesus Ohan vadovavo , klausimus, tačiau sekretorius 
ūkininkams, bet jis jau gerokai atsisakė su jais kalbėti, nes bu- 
senstelėjo ir pradėjo savo parei- V9S labai užimtas, 
gų neatlikti taip, kaip jam rei
kėtų. Ūkininkai mandagiai jam pasuks Singapūrą, kur su vietos 
prašė, kad jis pats atsistatydin- ’ pareigūnais aptars reikalą pa
tų ir leistų kitam vadovauti, laikyti JAV lėktuvnešį Singapū 
bet jis nesutiko. Taria Meksikos.ro srityje. Dabartiniu metu ten 
ūkininkai ėmėsi savo priemonių, stovi Sovietų karo laivas. Logi- 
Jeigu jis nesutinka pasitraukti j ka rodo, kari ten būtų galima [ deneziją. 
geruoju, tai fj pakorė. Bet tuo laikyti ir JAV karo laivą, 
reikalas nesibaigia. Vyriausybė 
nori žinoti. Liudininkai tvirti 
na, kad į Valladolidą atvyko, 
apie 50 vyrų, jį pačiupo, apkūlė 
ir išsinešė. Sekančią dieną jo la
vonas kabojo Kamxoc pašlaitėj.

Manoma, kad pirmon eilėn jis

Palestiniečiai išsprogdino bombą 
ties JAV marinų postu

ARAFATO VADOVAUJAMI PALESTINIEČIAI NORI, 
KAD PIRMA IšSIKRAUSTYTV IZRAELIO KARIAI

BEIRUTAS, Libanas. — Pir- raelio ginkluotų pajėgų : 
madienį Beirute, aerodromo j viršininkas, nutarė įleisti f 
srityje, kur sargybą eina dešim
ties marinų būrys, sprogo labai 
stipri bomba, praneša radijas. 
Iki šio meto niekas neprisipaži
no, kas ją padėjo, bet yra pa
grindo manyti, kad tai gali būti 
palestiniečių darbas.

Libane likę palestiniečiai, ga-i 
vę Jasir Arafato įsakymą, užėmė 
griežtesnę poziciją Libano, Iz
raelio ir amerikiečių atžvilgiu. 
Jiems nepaliko, kad preziden
tas Reaganas atsisakė priimti 
Arafatą kartu su kitais arabų 
valstybių atstovais. Palestinie
čiai pradėjo puldinėti Izraelio 
karo jėgas, esančias įvairiose: 
Libano vietose. Po kelių užpuo
limų ant Izraelio karių, Izraelio 
kariuomenės vadovybė įsakė 
gintis nuo užpuolimų, neprisi
leisti artyn. J

Generolas Amzndkori- 
liudijo komisijai

Izraelio armijos gen. Amin 
Drori vakar liudijo Izraelio su- 
darytąi teismo komisijai, kad 
jis spalio 17 dieną įsakė sustab
dyti Libano falangistų sauvalę 
Čatilos ir Šabros stovyklose, 
’ Falangistai įžengė į minėtas 
stovyklas spalio 1(> dienos rylą 
ir ten prabuvo iki spalio 18 die 
nos ryto. Kol falangislai buv< 
stovyklose, žudynes visą laikr 
ten ėjo. Apie žudynes jis patyr 
tiktai po 21 valandų, šeštadieni 
Po to buvo rasti 328 lavonai, o 
!I91 civilis buvo dingę.

Praeitą" ketvirtadienį, teisė 
jams liudijo Izraelio tankų ko- 
mandjerius Avi Grebovsky. Ji 
matęs, kaip falangislai ’švedė i.’ 
stovyklos vaikus Jr moteris, i 
nusivežė į aikštę. Jis buvo pa 
klaustas, keik išvedamiems 
žmonėms buvo melų, bet ji 
nieko tikslesnio negalėjęs atsa 
kyti, nes buvo 500 metrų atstu 
moję.

št?bo viršininkas įleido
falangistus

Generolas Drori pareiškė tar
dančiai komisijai, kad gcn. Ra 
fael Evtan. Beirute esančiu Iz * %.

Vėliau sekretorius skris į In- 
M alaviją, Prilipinus, 

vėl į Singapūrą ir Tailandą.

— Indijos ’ valdžia rengiasi 
duoti sieliams naujas koncesi
jas,1 kad pastatytų savo mal
dyklas ir aprimtų.

— Haig labai surirūpfinęs 
spaudoje pasirodžiusiais gandais 
apie jį. Jis rieko neinformavęs 
apie Baltųjų Rūmų štabo san
tykius.

— Pirmadenį aukso uncija 
iahiavo Ml 2.

gistus į ('.atilos ir Sabros 
vykias.

Vėliau paaiškėjo, kad 
Sub ros stovyklos buvo dai 
žmonių. Ten buvęs žmogus 
dinamas Amos. Vėliau par 
jo, jog tai būta pulk. j 

Yarn- Jis norėjo iš kitos s 
prūsės pamatyti, kas ten v 
darosi.

Tada generolas Drori n 
sustabdyti stovyklos viduje 
domas žudynes. Vienas fale 
tų atsakęs, kad moterys g 
vaikus, kurie, išaugę į v 
mus žudys, todėl falangist 
nėščias moteris šaudo, ka< 
būtų teroristų, šitoks atsak 
privertė generolą Drorį 
priemonių žudynėms sustal

NUŠOVĖ AFGANISTANU 
4 KOVOS VADĄ

ISLAMABADAS, Pakis! 
— Iš Afganistano ateina 
žinios tvirtina, kad praeita 
madienį rusams pavyko nu 
Pagmano slėnio maištir 
vadą Abdul Haleen. Jis 
*ik 28 metų amžiaus ir 
jrąstai gabus. Nušovė ne j 
na, bet ir jo pavaduotoją.

Abdulo nužudymas nere 
kad iširs kovos frontas, be 
pripažįsta, kad kovotojų ’ 
/ybri suduotas kartus sn 
kbdul buvo labai šalto ki

Jis neskubėdavo, 
nustatydavo 
tiktai vėliau

smogus.
pirma tiksliai 
,o poziciją, o 
davo.

Dabar teks
•ios pozicijos
lušauli kovotoją A. ILIeen

nustatyti, iš
rusams pa

— Lietuviai neturėtų už] 
i ir . balsuoti už Martin I 
— lietuvių draugą. Jis yra d 
;ratas. kandidatuoja į At* 
Rūmus.

— šaronas padarė klaidą, 
damas faiangistams įžeių 
stovyklas palestiniečiams 1 
ti, bet Izraelio generolai f 
gistus suvaldė.

Aplinkos specialistai 
ruošė 1.200 puslapių st 

apie rūgštų lietų. Jis pavojin

Lietuvos Kryžių kalnas geriausiai primena Vėlines.

Meksikos.ro
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madienį Beirute, 
srityje, kur sargybą eina dešim-Į gistus į čatilos 
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HAIG GALĖJO PRANEŠTI
APIE WATERGATE

ALTO ATSTOVAI IŠVAŽINĖJO

DAUGELIS ©ALYVAVO CHICAGOS SLA APSKRI-
< --4. , TIES METINYJE KONFERENCIJOJE

Popiežius .keli kiti.
Susirinkimui pasibaigus, po- lipęs iš lėkti! 

nia Mačiukienė parūpino užkan- Vatikano, pi 
dą susirinkusiems.

Pasibaigus užkandai ir pa-
~ v, «:bendrsvus,-S4 .APtidomosiosTa-
Amerikos Hjietavių TarybpnTtadare;Tprarie§iifią apie ALTo* Įpybos nariai dar sužffiifko į vieš- 
jnferencija šįmet pasibaigė 
štadienio vakare. Dalis atsto- 
I ir svečių išvažiavo tą patį 
ikarą. Kai kurie pasiliko daly- 
iuti dr. Leono Kriaučeliūno su- 
rganizuotame Prunskio 
) metų minėjime. Pats dr. L- 
riaučeliūnas, gražiai įvertinęs 
m. dr. Prunškio spaudas d a r- 
i, paruošė visą -minėjimą ir 
įkvietė pahelę :Tričytę -progra- 
ai pravesti.. 7 ‘
Buvapakviesta visa eilė žmo- 
u pasakyti savo nuomone apie 
jn. Prunskį; minintį savo 7.5 
t. sukaktį., Jokūbaitį’labiausiai 
ižavęjo kun. Prunškio knygos, 
s hfr’i visas* jas įsigijęs ir jas 
raito ir skaito. ■7
Įdomi padėka buvo paties 

m. Prunškio. Jis nustebęs, kad 
>ks didelis žmonių skaičius jį 
srbią. Jį labiausiai sužavėjo 
enos poetės naujai pasirodę 
lėraščiai apie Lietuvą. Jis pasi- 
riaugė, kad visus ALTo žmones 
mgia noras turėti laisvą ir ne- 
riklausomą Lietuvą. Jam pa- 
am labai malonu su visomis 
LTo grupėmis ir įvairiais žmo- 
smis bendradarbiauti. Gražų 
lėraštį jis atmintinai prisime- 
a, paskutinius du posmelius 
acitavo, bet neprisiminė auto- 
s pavardės. Pacitavo eilėraštį 
nepasakė autorės.
Prie stalų daugelis komenta- 

o, ar kun. Prunskis, sulaukęs 
> metų, pradeda primiršti 
garbesnius dalykus, o gal nepa 
linėjo autorės vardo dėl to, kad 
perbėgo į “Akiračius".
Vladas Bakūnas išskrido j Los 
ngėles sekmadienio rytą. Jis 
alyyavo ALTo konferencijoje,

>nas Paulius II, iš- j 
ro. atvežusiu jj iš f 
iniausia nusilenkė;
■Ispanijos žsmęJ 

fdsiklaupė ant ke-
eTnė ant abiejuM

WASHINGTON, D.C. John 
Dean savo laiku nurodė, kad 
Aleksandras Haig galėjo infor
muoti * d a laik: ašeių k ores pan-- 

• denius apie visus Watergate, 
i įvykius.

Du Washington Post žurnalis- 
I tai aukštuose sluoksniuose tu- 
Į rčjo žmogų, kuris buvo labai 

gerai informuotas apie Vedamą 
bylą, dokumentus ir teisinę pa- 

i dėtį. Dean liktai pažymėjo, kad 
į Haig galėjo prie tų dokumentų 
: prieiti. Iki šio meto tie du žur
nalistai neskelbia, iš ko jie gau
davo tokias tikslias žinias.

, .Buvęs Valstybės sekretorius 
J tvirtina, kad lai nesąmonė. Jis 

niekad nedavęs jokiems žurna
listams informacijų apie Water
gate. Tuo tarpu dalykas 
išaiškintas, bet reikia 
kad neužilgo paslaptis 
noma.

Palestiniečiai išsprogdino bombą 
ties JAV marinų postu

ARAFATO VADOVAUJAMI PALESTINIEČIAI NORI, 
KAD PIRMA IŠSIKRAUSTYTŲ IZRAELIO KARIAI

BEIRUTAS, Libanas. — Pir- radio ginkluotų pajėgų št 
aerodromo Į viršininkas, nutarė įleisti fal 

ir Sabros j

dar ne
manyti, 
bus

ties marinų būrys, sprogo 
stipri bomba, praneša radijas. 
Iki šio meto niekas neprisipaži
no, kas ją padėjo, bet yra pa
grindo manyti, kad lai gali būti 
palestiniečių darbas.

Libane likę palestiniečiai, ga
vę Ja si r Arafato įsakymą, užėmė 
griežtesnę poziciją Libano, Iz
raelio ir amerikiečių atžvilgiu. 
Jiems nepatiko, kad preziden
tas Reaganas atsisakė priimti 
Arafatą kartu su kitais arabų 
valstybių atstovais. Palestinie
čiai pradėjo puldinėti Izraelio 
karo jėgas, esančias įvairiose 
Libano vietose. Po kelių užpuo
limų ant Izraelio karių, Izraelio 
kariuomenės vadovybė įsakė 
gintis nuo užpuolimų, neprisi
leisti artyn. M ,

Generolas Am’n Drori*—-

Vėliau paaiškėjo, kad j 
Sabros stovyklos buvo daup 
žmonių. Ten buvęs žmogus, 
dinamas Amos. Vėliau paa^ 
jo, jog tai būta pulk. Ai 
Yarn. Jis norėjo iš kitos šie 
pusės pamatyti, kas ten vid 
darosi.

Tada generolas Drori nut 
sustabdyti stovyklos viduje v 
domas žudynes. Vienas falan 
tų atsakęs, kad moterys gir 
vaikus, kurie, išaugę į vyi 
mus žudys, todėl falangistai 
nėščias moteris šaudo, kad 
būtų teroristų, šitoks alsakyi 
privertė generolą Drorį ir 
priemonių žudynėms sustabd

zi-

Į ir p'abučiava 
Pradžioje jis la 
iių, o vėliau Ąlj 
rankų, nusilerriė ir lūpomis pa-J 
lietė žemę.

Popiežių pasitiko 200,000 Is
panijos katalikų. Vyriausybė 
buvo paruošusi 100,000 polici-] 
ninku tvarkai palaikyti, jeigu 
būtų reikalo, beit policijai nerei-« 
kėjo įsikišti. Paprasti policiniu-i 
kai tvarkė trafiką ir nurodinėjo 
žmonėms, kur jjie privalo eiti, 
jei nori pamatyti popiežių-

Popiežius linkėjo ispanams

būtį, kuriame buvo apsistoję ir 
dar porą valandų posėdžiavo, 
aptardami įvairius SLA rei
kalus.

Posėdyje dalyvavo Povilas 
Dangis,, pasiūlęs aptarti kelis ne- 
MMėliotinus reikalus; papasa
kojo apie pasitarimus dėl pla
nuojamos ekskursijos į Karibų 
jūrą, apie reikalą supažindinti 
Amerikos lietuvius su artėjan
čia SLA šimto metų sukaktimi.

Nutarė duoti kiekvienam Pil- taikos ir ramybės. Jis palinkėjo, 
domosios Tarybos nariui po pen- kraštui niekad nebegrįžti į tuosj 
kias knygas apie SLA istoriją, tarpusavio karo 
Jis turės teisę duoti knygą tam 
nariui, kuris parodys susidomė
jimo lietuviška organizacija, 
įsteigta prieš šimtą metų, pa
jėgusia atsispirti depresijoms ir 
kitiems sunkumams.

muuvu3,| Povilas Dargis išskrido j Pitts- 
Antanas Vister, Euphrosine Mi- [ burghą pirmadienį po pietų, 
kužiūtė, Kazys Mačiukas ir dar -------------------

žmones Los Angeles mieste bei 
apylinkėse, ir išskrido namo.

Apskrities metiniame susirin
kime SLA vicepirmininkas Alek
sandras Čaplikas pasveikino su
si rink ųžįus;-:''^aj)a saki) j . a pie 
SLA veiklą Eptėne, a^eVyer 
kiančias kuopas 4ir apie SLA 
apskritį.

Apskrities susirinkime kalbė
jo dr. Kazys Šidlauskas, pasi
džiaugęs, kad toks didelis SLA 
narių skaičius dalyvavo ALTo 
konferencijoje. Vėliau atvyko ir 
žodį tarė Teodoras Blinstrubas, 
įsitraukęs į ALTo judėjimą. Jis 
papasakojo, kaip vyresni Ame
rikos lietuviai, užmiršę menka
verčius ginčus, pajėgė sukurti 
galingą organizaciją paverg
tiems lietuviams padėti. Susirin-j 
kusius pasveikino M. Gudelis, j

laikotarpius, i 
kuriuos išgyveno visa ispanų 
tauta.

Izraelio armijos gen. Amin 
Drori vakar liudijo Izraelio su
darytai teismo komisijai, kad 
jis-spalio 17 dieną įsakė sustab
dyti Libano falangistų sauvalę 
Čatilos ir Safcros stovyklose.

Falangistai įžengė į minėtas 
stovyklas spalio 1G dienos rylą 
ir ten prabuvo iki spalio 18 die 
nos ryto. Kol falangistai buvr 
stovyklose, žudynės visą laik: 
ten ėjo. Apie žudynes jis patyr 
tiktai po 21 valandų, šeš’adienĮ 
Po to buvo rasti 328 lavonai, o
991 civilis buvo dingę.

Praeita’ ketvirtadienį, teisė 
jams liudijo Izraelio tankų ko- 
mandierius Avi Grtbovsky. Ji 
matęs, kaip falangistai ’švedė i.’ 
stovyklos vaikus u moteris, i 
nusivežė j aikš’ę. Jis buvo pa 
klausias, keik išvedamiems 
žmonėms buvo melų, bet ji 
nieko tikslesnio negalėjęs atsa 
kyti, nes buvo 500 metrų atstu 
moję.

štabo viršininkas įleido 
falangjstus

Generolas Drori pareiškė 
dančiai komisijai, kad gen.
fael Evtan, Beirute esančiu Iz

ISPANIJOJ ATSKRIDUSI POPIEŽIŲ 
PASITIKO PATS KARALIUS

KALENDORftLIS

Lapkričio 2: Vėlinės, Valen- 
nas,.šalna, Balvė, GervHis, 
kinderfa. ; 5

M —r' *' '

Saulė teka6:23, leidžiasi 4:44.
Oris debesuotas, lis.

DVASIŠKOJI ISPANUOS VADOVYBĖ ATVYKO Į BARAJAS 
AERODROMĄ POPIEŽIUI NUSILENKTI

MADRIDAS, Ispanija. — Po-1 
piežius Jonas Paulius II atskrido 
sekmadienį į Barajas aerodro
mą, esantį visai netoli Madrido.

Popiežių pasitiko pats kara
lius Juan Carlos ir karalienė. 
Karalius psbučiavo popiežiaus 
žiedą.

Tuojau prie popiežiaus atėjo 
didelis būrys katalikų bažnyčios 
vadovybės žmonių. Buvo kardi
nolai, vyskupai ir arkivyskupai, 
atvykę pasitikti popiežiaus.

Popiežios norėjo a įskristi į Is
paniją anksčiau, bet Ispanijos 
vyriausybė patarė jam palaukti, 
kol praeis rinkimai. Ispanijoje 
nuotaika buvo labai įtempta, 
keli karininkai norėjo suruošti 
perversmą, bet karalius ir vėl 
įsakė suimti sukilėlius ir ati
duoti teismui, o kitiems įsakė 
gerbti žmogaus teises ir klausyti 
krašto daugumos valios. J

Popiežius informuotas
apie politiką

Popiežių taip pat sutiko Ispa
nijos premjeras Calvo Sotelo. 
Kaip popiežius, žino, visa Ispa
nijos vyriausybė yra pralaimė
jusi rinkimus. Praeitą ketvirta
dienį rinkimus pralaimėjo Libe
ralinė Demokratų Sąjunga. Nie
kas nemanė, kad basluotojai 
taip greitai grįš prie buvusių 
prieš pęversmą .politinių parti
jų. Bekeik’du trečdaliai pasisa
kė už Ispanijos socialistus demo
kratus, o trečdalis atidavė savo 
balsus už buvusį Franko mi- 
nisterį.

Ispanijos socialistų partiją 
sudaro jaunimas, gimęs pilieti
niam karui pasibaigus. Partijos 
pirmininkas yra 40 metų teisi
ninkas, baigęs universitetą advo
katas. Jis pasižadėjo bendra
darbiauti su karalium Juan Car
los, kuris pasisakė už demokra 
tinę tvarką.

Popiežius pabučiavo 
Ispanijos žemę

MEKSIKIEČIAI NUŽUDĖ 
SAVO VADĄ

VALLADOLID, Mexico. — • 
Yucatano provincijoje Meksikos 
ūkininkai sugavo savo vadą, jį' 
gerokai apkūlė, pakankino, o/^sVjuo^Lsitikli Yr‘paprašyti, 
vėliau pakon . ^a(| jjs atsakytų j jęaj kuriuos jų

Manuel Jesus Chan vadovavo, klausimus, tačiau sekretorius 
ūkininkams, bet jis jau gerokai atsisakė su jais kalbėli, nes bu- 
scnstelėjo ir pradėjo savo parei- V£S labai užimtas, 
gų neatlikti taip, kaip jam rei
kėtų. Ūkininkai mandagiai jam' pasieks Singapūrą, kursu vietos 
prašė, kad jis pats atsistatydin-'pareigūnais aptars reikalą pa
tų ir leistų kitam vadovauti, laikyti JAV lėktuvnešį Singapū 
bet jis nesutiko. Tada Meksikos.ro srityje. Dabartiniu metu ten 
ūkininkai ėmėsi savo priemonių, stovi Sovietų karo laivas. Logi- 
Jeigu jis nesutinka pasitraukti j k a rodo, kad ten būtų galima 
geruoju, tai jį pakorė. Bet tuo laikyti ir JAV karo laivą.

Caspar Weinberger /

SEKR. WEINBERGERIS 
IŠVYKSTA Į AZIJĄ

WASHINGTON, DC -Kraš 
to apsaugos sekretorius Caspar 
Weinberger pradėjo 11 dienų 
kelionę į pietų Azijos kraštus. 
Amerikos ir užsienio žurnalis
tai, patyrę apie jo kelionę, norė-

Manoma, kad pirmon eilėn jis

NUŠOVĖ AFGANISTANIEč 
KOVOS VADĄ

ISLAMABADAS, Pakistai 
— Iš Afganistano ateinau 
žinios tvirtina, kad praeitą i 
madienį rusams pavyko nuš< 
Pagmano slėnio maištinii 
vadą Abdul Haleen. Jis b 
’ik 28 melų amžiaus ir ne 
mastai gabus. Nušovė ne jį 

ną, bet ir jo pavaduotoją.
Abdulo nužudymas nerdš 

cad iširs kovos frontas, bet 
pripažįsta, kad kovotojų va 
zybei suduotas kartus smū 
Abdul buvo labai šalto kra 

Jis neskubėdavo, 
nustatydavo p 
tiktai vėliau ]

smogus.
pirma tiksliai 
;o poziciją, o 
Javo.

Dabar teks 
•ios pozicijos
mšauti kovotoją A. Ikleen.

nustatyti, iš 
rusams pav;

— Lietuviai neturėtų užm 
i ir.balsuoti už Martin Rt 
— lietuvių draugą. Jis yra d.i 
;ratas, kandidatuoja į Atsh 
Rūmus.

tar- 
Ra

Vėliau sekretorius skris į In- 
deneziją. Malaiziją, Filipinus, 
vėl į Singapūrą ir Tailandą.

— Šaronas padarė klaidą, 1< 
damas falangistams įžengt 
stovyklas palestiniečiams lai 
ti, bet Izraelio generolai fal 
gistus suvaldė.

Aplinkos specialistai 
ruošė 1,200 puslapių stuc 

apie rūgštų lietų. Jis pavojinga
reikalas nesibaigia. Vyriausybė 
nori žinoti. Liudininkai tvirti
na, kad į Valladolidą atvyko 
apie 50 vyrų, jį pačiupo, apkūlė 
ir išsinešė. Sekančią dieną jo la
vonas kabojo Kamxoc pašlaitėj.

— Indijos’ valdžia rengiasi 
duoti sieliams naujas koncesi
jas,1 kad pastatytų savo mal
dyklas ir aprimtų.

— Haig labai susirūpinęs 
spaudoje pasirodžiusiais gandais 
apie jį. Jis rieko neinformavęs 
apie Raitųjų Rūmų štabo san
tykius. I

— Pirmadenį aukso uncija 
katnavo $412. Lietuvos Kryžių kalnas geriausiai primena Vėlines.

Meksikos.ro


®1T*ę Hmwfow (cramps), ypač mas NIACINAMIDE. Jis neikia’ 
nakmaįa, gulint {dvėje. Niaci- daugumoje lygiai gerai^kaipjr 
nas geriM bėncLą kraujotaką ir

| koįjBse tokią. Tada palengvėja 
I prnvtmnkams kojose skausmai. 
F Niacinas (vitaminas B-3) talki-

natūralus vitaminas B-3, tik 
NESUKELIA minėto odos pa- 
raudimo bei “skruzdžių bėgioji- 
mo?r po odą, Tik to vitamino

na vūškinįnMH. Jo įtakoje ganu-((rfHMetimai pagaminto) veikla

VITAMINŲ REIKALAI (5)
Stropiau negu iki šiol švięskimės visuose 
sveikatos, ypač vitaminų reikaluose; tik 
tada mes pajėgsime nors kiek savo svei
katą pagerinti.

(Mediciniškas raginimas)
nui baltymai yra kiaušinio bal 
tymas, mėsos (kalakutienos, žu
vies) baltymai. Jie kūne virški
nami suskyla į amino rūgštis, 
n.Vfe.nąJš jų esti tryptofanas. Iš 
jo kūnas pasigamina vitaminą 
B-3 (niaciną).

Vitamino B 3 veikla kūne

“ Niacinas (vitaminas B-3)', kaip 
minėta, pagerina kraujotaką, 
sumažina kraujyje cholesterolio 

j perviršį (jo*, kiekp virš 25U 
mg-% j ir talkina kūnui maisto 
medžiagų' (baltymų^ riebalų, 
mįltinių-krątaolinių^ trumpiau 

- -i angĮfąVąndžįi|j pasisavinnne 
(apykaitoje): Jis.-padeda virški- 

-minio kAnąlb; vbiklai,? p c taip, pa i 
’ ir odes bei i diezu v Tą s veikatin 
..guinui.. - ‘.-rt Ų* '- '

■" D^r tųoini B-3 nau-
. 1 ''į- » t' J • • -
'da nėšibalgią.’ (Ra tyftaifiin'o. rei 
kaiauja fhįtieš. ūprinonųi gamy
ba. kąip^'viri žino, tuos

"'LYTJES^ hormonus "pats.; garni- 
‘nasi'.h Toje' 'gąrūyiojei vitąjnįrias' 
B-3 /prisigfalo^aip1 ;ge'ras, talki 

'ninRas; -'<-‘ •• - „j a.

vitaminas B^: kūnui suteikia: 
tuo vitaminu esti numalšinami 
migreniniai gąlvbs skausmai 
(dažniausiai vienoje galvos pu
sėje bcSirandąritieji}'; atšalimas 
(be nušalimo) pėdų ir plaštakų 
pa lengvėja ričy vitamino įtakoje, 
nes jis pagerina/ kraujo taką ko 
jose ir rankose jįudaip pat ir vi
same kūnę)l; ri^ pat esti pa- 

/gerinamą;.. *neii^hės ’«sistemos 
vitamino B-3. Tokie svarbūs -k’ū-\: veikla niacirio-įtŽkoję. *

Vitaminas B-3* (Niacim 
arba Niacinamide)

Pirmą kartą šis vitaminas buT 
vo iš maisto išskirtas T9I1* me
tais, o iš kepenų — 1937 m. Jis 
tirpsta vandenyje ir jo maži' kie 
kial randasi įvairiame žmogaus 
maiste. Jis, palyginąs su kitais 
vitaminais, yra daug atsparesnis 
karšėhn, šviesai, oksidacijai, šaf- 
nlams ir rūgštims.

Bitaminas B-3 (niacinas) yra 
viena sudedamųjų- daliu vitami
ne- B grupės (B-Complexį. Jis 
yra reikalingas^ nervuysisterrios 
tinkamai veiklai. Jis* talkins 
kraujolakaĮJr mąžina1 chqJeste' ■ 
roto kRkį kraujyje.' Jis veikia 
kaip celių -variklis {enzymas) 
medžiagos, apykaitoje jt mąisti 
niirmedžiągų .(baltymu:.riebalų)’ 
ir lūfttinrų-kraknYoiinių' X^nglia-; 
vandžių - carbohydrates)* rpatrau 
dojirnė‘ kūne. Kūnas pats: gali 
pasigaminti vitaminą ' B-3\ iš 
svarinu kuinui' baltymų, .jei jis. 
šą inaistu gauna SVAŠlV, kūnui 
baltymų; turinčių amnio rugs' 
tįį - va<į-namą •’ TRYPTWA^U

Mat, kiekvienas baltymas yra; 
sudarytas iš' įvairiausių., (kairiais 
ne* taip' svarbių) ? cheminių rrte- 
džiagtf, vadinamų V A M PNrD 
P<UGšTBilS. Viena tokių rūgš
čių ir yra tryptofanas.< Jei tbs. 
rūgšties turimo baltymo (pro
tein) kūnas nsgauna/ jis tos 
rūgšties pasidaryti -nepajėgia ir 
tuo^ būdu-jis negali pasigaminti.

Amenkos lietuviai sportminkai
Amerikos lietuviai sportininkai-, Olimpiados dalyviai, 1935 metų rugpiūčio 11-17 dieno- 
inis tĮaTyvaypįPąsauJįo'Lietuvių Kongrese Kaune. Iš kairės į dešinę sėdi: Benediktas 
Budrikas; Kostas Savickus, ilgus metus dirbęs Cook apskrities valstybės gynėjo įstai
goj, bet dabar išėjęs atsargon; Emma šemaiėiūtė; Kazys Šedvilas ir Antanas Lauraitis; 
stovi: Jonas Knašas; Julis Petrulaitis;Petras Barškis; Edvardas Kraučiūnas (Moose 
Krause), Notrė' Dame universiteto ilgame'is sporto mokytojas; Viktoras Yanzanailis 

(Vic Yanz), neseniai pagerbtas Brother Rice mokykloje, ir Mykolas Lukas.

Gamtoje randami vita- 
vino B 3 šaltiniai -

i Vitaminas B-3 (niacinas) ran
damas' (kartu su kitais B gru 

jbės —B' complex— vitaminais) 
kepenyse, kalakutienoje, vištie- 

•noje, - žuvyje; (tuną)-, . stambiai 
• maltuose (su sėlenomis)- kviečių 
^unituose' (žinoma, ir. iš tokių 
į mil tu kepsniuose); liėsoje mėso- 
Jė, .piene;ir jo gaminiuose (pie- 
,rio baltyniuose).. ryžių sėlenose;
(rice bran), rudųošę ryžiuose ir 
žemėš.,riešutuose (peanuts).

Kaip visui\ taip ir čia reikia 
išminties nepalikti namie: pro
tingai privalome maitintis. Rei
kia atrmkti visapusiškai nau
dinga maiste. Taip elgiasi katė, 
arklys ir kiekvienas gyvxriys: jis 
negeria^ drumsto vandens,- ne
ėda nętikušįo-maisto, bėg& Šato 
nuo užteršto ord: Neismiiitingas

' - f
- Ar

naši skrandžio rūgštis. Pastaroji 
j yrą svarbi (tik neperdidelis jos 
:kiekis: visko, kai yra perdaug, 

I negerai!) sudedamoji dalis 
Į skrandžio syvų, taip reikalingų 
-geram bailymų maiste virškini
mui) kad maistas nerūgtų ir ne- 
skaslų dujų viduriuose, nebūtų 

j jie išpūsti).
t Gaustomis (virš normos) do- 
įzėmis vitamino B-3 (niacino) 
įtaikinama gydant sunkiausią 
nervinę (protinę) ligą (schizo
phrenia) ir protinį susimaišymą 
‘(confusion). Jaunuolių veido 
spuogai (acne) irgi teigiamai 

| esti paveikiami, naudojant nia
ciną.
' Vra atlikhį tyrimų, kurie nu
rodo, kad tas vitaminas gali pa
sitarnauti kaip nuo VĖŽIO ap- 
saugotojas. Taip vadinama liga 
— PELAGRA — išbėrimas odos 
saulės pakaitintose vietose atsi-

' randa- kaip vitamino B-3 trūku
mo pasėka. Ji pagydoma, gau
nant kūnui pakankamai to vita- 
vimo. Taip pat gerėja viduria-- 

nelieskime taip, rvįmas (tam tikrais atvejais) ir
- — » - - —— — J— ——— w—v —W —

visos mūsų “veikėjos”, mus “ka-Į fo vitamino įtakoje.
va ir pyragaičiais” vaišinančios! Labai svarbu pensininkams 
ir spaudoje bei kalboje besigi-.Į žinoti, kad girtaujantiems dau
žančios, prilygsta aniems nieką-J giau negu valgantiems žmonėms 
dėjams, primaišantiems į vaistus J įma *
visokius niekus. Jos mus choles- disorientation) 
teroliu ir baltu cukrum tiesiog i
grūste grūdžia į karstą prieš Kai besikaitantieji saulėje labai

(acųc) tvarkyti veikimas ’yra 
silpnesnis už natūralaus to vita
mino veiklą. Kitokio blogo ne
susekta, naudojant vitaminą B-3 

.(niaciną). Reikia pakartotinai 
priminti, kad NEBIJOTUME 

-paraudimo odos, poėmus tą vi
taminą.

PERSPĖJIMAS. Kai kurie gy
dytojai (tyrinėtojai) perspėja, 
kad labai dideles to vitamino 
B-3 dozės: 15.000 iki 30.000 mi
ligramų gali būti pavojingos 
sveikatai: gali sukelti kepenų li
gą, vyrų lytinį nepajėgumą, 
geltligę bei skrandyje žaizdas. 

, Taigi, išminties ir čia nereikia 
'prarasti. Net ir gėrio peradug 
yra žalingas dalykas žmogui.

Išvada: VISAPUSIŠKAI tvar- 
kykimės: šalia gydytojo pata
riamo vaisto, naudokime tik 
SVEIKĄ maistą ir reikale vita- 

’■ minus, įskaitant ir B-3 vitaminą 
■ (niaciną) ar jo- sintetinį gaminį

maistą. Taip ir baigia savo svei- mūsų akyse, 
katą. 0 kai jau taip nesveikai kaip su Tylenolio nuodais. Tos į burnoje bei ant lūpų žaizdelės

lie

pas

ne
protas maišytis (mental 

J — toks negeru
mas - esti pagydomas niacinu.

■ Pasiskaityti. D. J. Arneson: 
Vitamins and Minerals.besimaitindamas sulaukia 

sveikatos, tik tada bėga 
daktarą jos ieškoti.

Dažniausiai jis jos ir ten
randa, nes jau esti šaukštai po 
pietų tie visokie jam gydytojo 
prirašyti lašai, lašeliai, skys
čiai bei vitaminai- Geriau bus 
kiekvienam lietuviškam pensi
ninkui UŽBĖGTI LIGAI Už 
AKIŲ. Jau dabar mes kiek vi e- 

;nas turime liautis save nuodiję 
’ir turime pradėti tinkamai mai
tintis. Tuomi nes didžia dalimi 

.atitolinsime daugelį negalių, da
bar taip stipria: mus kankinan
čių. Bet, ką reiškia šie teisingi 

^nurodymai N g I ^MINTINGA- J 
JAM? Ničnieko. Jis toks ir to
liau kvėpuos 

:GIRKŠNOS NESVĖIKATĄ ir-mi. Jis kartu su dūmu ir svai- 
t valgys NIEKAM TIKUSĮ maistą.« galu (priedui dar narkotikai, >. terims. po 13 mg.; vaikams — 

žmogus pasimeta mitybos rei- j Taip neturėtu elgtis nė vienas! ypač septyniolikmeciams) kaipr 
kalupse: jis geria ir kvėpuoja Mietu vis, save gerbiąs pensinin- bomba sprogdina mūsų sveikatą, 
nuodus, valgo ’ kamSalus*.o ne kas. v Į Kiekvienas turime savo asmeny-

Pagaliau, jei taip nesveikai, i tėję gėrio liepsnelę/Ją iki svei- žvelgiant į augimą, ligą .bei 
rT' z, vv. ~ 1- ___ _ _ • 1-____ c - • 1- Cll 7nifliyrio T-l nrhnnin V vi T

laiką- smarkiai - negražiai įdega, gali-
Taigi, pats laikas mums keis- ma įtarti įųok riųt^ 

ti savo liguisto gyvenimo vagą B-3 trūkumą/'* : 
valgyje- ir gėrime daug SVEI
KESNE LINKME. Tokį naujai 
mūsų mityboje posūkį turime i 
kiekvienas dar šiandien ryžtis j 
pradėti, 
varge, liguistume ir 
tūnoti. su kiekvienu tukstantiės (1000)

Minėtas nesveikas maistas yra^3^1*^1? per diena. Vy- 
TAVERNOJE, gausus cholesteroliu ir cukru- pa^s p^tartiija gąuti kasdien po 

18 miligramų to vitamino,, o* mb-

Patartini vitamino r . 'š 
E-3 kiekiai

National . Research' Council'

LIETUVOS GANDRAI TURĖ
JO KEISTOKŲ ĮPROČIŲ

Gandrai paprastai turi stiprų 
socialinį instinktą.

Kerštas iš tų gandrų
gręsia tam, ^riFšuIauzys nuo
status: af^papročius.

- ’kuris gandras xXį£į^krenda 
šū ; /kitais : pięt^fe’^raštus,

jei nenorime toliau pataria gauti žUiogui vitamino 
ašarose B-3 (niacino) po 6.6’ ndligramiis

vojė, taisėkaUtį'.pa.i^iSari grįžu
sieji gandrai jį sukapodavo' -iki 

. mirties.
Tokią, “išdavikų” pasitaikyda

vo dažnai. .

; PfcKftE JAV TpVPYMO- bonus

■po 9rt6 miligramų.
Reikia prisitaikyti žmogaus 

pareikalavimui, to vitamino, at-

sužeidkną. nėštumą bei kūdikio 
krūtimi maitinimą, darbą bei 
mankštą. Atsakantys padidinti 

'to- vitamino kiekiai prisieina 
„ naudoti su tuo vitaminu gau-

For the woman f
iošat the heart of

a more fėtufe for yoor
familv. . .

U.Š. Savings Bonds. For 
the woman who really kmcrwf 
a good barffAiru

.Tamsta Pensininke, elgiesi per; katos-gėrio liepsnos atgaivinki-
gyvenimą/tai nekreipk va-i me ir tik tada pradėsim džiaugs- 

gos ir savo saulėleidyje: n^ieš-įmingą ir sau bei artimui nau- 
kok prarastos sveikatos pačioje • dingą gyvenimą, 
savo gyvenimo pabaigoje, nesi Pakankamai gausime vitami-. 
tada jos tikrai .nesurasi. Todėl [no B-3 iš virš minėto, tokiu vi-j 5^u inaistu- 
pats laikas DAĖAR kiekvienam laminu gausaus 
susiimti save nagan ir pradėti .naudingo maisto, 
gwenli normaliai: kvėpuoti ir u r * Vitamino B i trukumomaitintis bei gerti VIEN TIKI .

Ryškiausi vitamino Ė-3 (nia- tarsi skruzdės bėgiotų aiit 
cino) trūkumo ženklai yra se- °dt>s, taip pat galvoje mušimas, 
kautieji. Blogas burnos kvapas.

ir sveikatai

ENERGY 
WISE

Becauseu

future, toou
And that* f ŲA

Savings Bondi oqroeSfti 
them through your bank Oi 

artre your husband W 
up for the Payroll Sa T* 
Plan where be wdrloL, 
at way, while yotfre

■tojre

n America*

SVEIKUS DALYKUS.
Sveikas vitamino B-3 atžvil

giu maistas yra liesa varškė, 
toks sūris (jį bę druskos, taigi, Į 
šviežią nau dokime), ] 
liesas pienas, rūgusis (smetonė- 
lė nugriebus) pienas, su sėleno
mis (nepiliavcU) kvietiniai mil

žtai ir jų ke])sniai (ragašisį, ne- 
,poliruoti (rudi) ryžiai, vištie
na, kalakutiena ir tuna žuvis, 

.žemės riešutai (ju sviestą —pea
nut butter— kasdien naudoki
me} ir kiaušinio baltymas (try
nį paukščiams atiduokime, 
trynyje esamas naudingas me

džiagas iš be cholesterolio šalti- 
/niu apturėkiine)L

Nešaukime j savo kraują 
sklerozė-

j Sklerozės t a. bais i vieš-
įiua, ateis — kiek-
Jvieng; ajfcikicidįkiftilyjioie ji nė-

ir JMlaitaufir virškinimo kanalo 
j mus dabar męs tdžio-žaray) gleivinės
į visi nustokime ją kvielę j sator 
“kraujagj-sles: nevartokime ke-f 
f pmų-kepenėlių. famionos mėsos I 
; liaukimės mitę steikais). rie t 
baus pieno be* jp riebalų (taip,;

j ir sviesto!), kiatrširio trynių ir i
| vlsokh; visokiausiu dešrų, jei jų vidurių (tam tikrais atvejais)

Vitamino B-3 nuodingumas
Dideles dozes to vitamino 

| (vieną šimtą —100— miligramų 
ar daugiau) priimant, apturi
mas odos paraudimas, jos nie-

Tas negerumas tęsiasi apie pen-* c,---- ---------------- -- —i , , - *■ *■

” i Burnos gleivinėje ir ant lūpų kiolika minučių- Nebijokime nė 
pas os, TpjyripiAe /t>anlcpr mrps^ pprrh-1 vienas tokio Daiutimo. Tai npvienas tokio pajutimo. Tai nežaizdelės (canker sores). Perdi-

delis jautrumas (sakysim, pale [ tfuodingumo pasireiškimas. Bai- 
pamatė kambaryje pensininkė 
ir jau jai žemė dreba: ji 
juoja, išsigandusi nemiega 
naktį, blaškosi, verkšlena ir 
patenkinta, kad aplinkiniai 
taip didelėje nelaimėje neužjau
čia...). Pykinimas bei vėmi
mas- Apetito stoka. Nuovargis

0|kr raumenų silpnumas. Nevfrfr 
[ kinimas ir odos išbėrimas.

į Didelis nusiminimas (depre
sija) ir pasikartojantieji gaivos 
? skausmai r i šasi su vitamino B-3

(niacino) stoka. Labai didelis 
‘niacino trūkumas galį sukelti 
[nervų, pairimą, negražiai atro-

i

de
per 
ne- 
jos

mė būtu negeras elgesys.
Sintetiniai pagamintas vita

min tas B-3 (niacinas) vadina-

dantį.odos išbėrimą, drebulį, na, 
(skran- 

sujaudi-
Šimą.

Apturima nauda iš 
mino (niacino)

Sumažinimas pakilusio krau- 
pųspūdžio ir sustabdymas liuosų

įLIESV negal>m| gantr, V>lgy įgali būti atsiektas niacino pagal

vita-

jkinte vim KOFwSirs, j J liesų rtta- Taip pat p 3 gurėta lygsvaros 
i -rt? >.stolca’ (vertumo) bei galvas- svai

gimas (dizziness) k> vitamino: 
įtakoje.

PrnsininkaTm dažnai sutrinka 
ne lik rišame kūiK. bet ir ypač 

kraujotaka Tada jie ap I 
skausmingus MĖSLUN-

bai i mc surasti ant NESVEIJtALS 
; patienahiK lūžtepėtu- lietuv.ško- 
įse vaišėse šlifailų saldžių (ir 
: pitfy) pyragaičiu, jei jų be try 
į nių, be cukraus ir tik su varške koje 
• bei vaisiais paginirrių nesimato1 turi 
I | i

SOME OhiCAGO MOtoR CUJB
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SLA RŪOŠLL EKSKURSIJA 
I KARIBŲ JŪRĄ

Walter Rasčiauskas
ruoš Ii, — tarė Povilas. — Mes 
ant greitųjų nieko nedarome. 
Mes aptariame, apsvarstome, o 
tada skelbiame ir važiuojame.

— Didesnei grupei geriau iš 
anksto pasiruošti, — tarė Ras- 
čiauška s.

— Tai kada būtų mūsų kelio- ]

Vilniaus Katedra

organizacija, kuria jis neį geriausia išvažiuoti?

PofLas P- Dargis
' Povilas P/ Dargis, Susivieniji

mo Lietuvių Amerikoje Vykdo-* 
riosios Tarybos prezidentas, at
skrido į Chicagą ‘ penktadienį. 
Chicagon jis atvyki' Amerikos 
Lietuvių Tarybos reikalais, bet 
jis yra pasiryžęs atlikti visą eilę’ 
kitų reikalų, surištų su svar
biausia
rūpinasi veik, visą savo gyve
nimą.

Nespėjb jis automobiliu iš 
O'Hare pasiekti Naujienas, tuo- 
yau. dar nenusiėmęs savo švar
ko, pradėjo telef onuoti žmo
nėms, su kuriais jam rūpėjo su
sitikti šį vakarą arba sekmadie
nio rytą.

— Laikas mano jau trumpas, 
o Chicagoje jis dar trumpesnis, 
todėl turiu pasimatyti su keliais 
žmonėmis. Pirmiausia man rei
kia pasimatyti 'su Vladu Ras- 
čiausku, American Travel Ser
vice Bureau prezidentu. ŠLA 
nori suruošti platesne ekskursi
ją į Karibų salas. Praeitais me
tais mūsų ekskursija turėjo 52 
žmones. Didelė jų dauguma va
žiuos ir ateinančiais metais. Pir
miausia reikia susitarti, kada ir 
kokiomis sąlygomis važiuosime.

Už 20 minučių Vladas Ras- 
čiauskąs jau buvo Naujienose. 
Dik tas,'kaip ir Povilas Dar gis, 
bet energingas ir judrus kaip 
gyvas sidabras. Abu pasisveiki
no, paspaudė dešines ir apsika
bino dešinėm, nes kairioji buvo 
užimta. Dargis laikė skaitomas 
rytojaus Naujienas, b Rasčiaus
kas atsinešė didžiausią voką 
projektų galimais ekskursijai į 
Karibų jūrą. Jiems/daųg kalbėti 
apie ekskursiją nereikėjo. Kad 
ekskursija bus, tai buvo aišku 
abiem, tiktai reikėjo 'susitart:1 
dėl laiko. 1

— šiais metais jau nevažiuo
jam, — prasitarė Povilas.

t—Jeigu norėtume, tai gale 
tume dar ir šiandien išvažiuoti.

- — Tokiai kelionei reikia pasi-

— Geriausias oras būtų rug
sėjo ar spalio mėnesiais. Pava
sarį ten jūros smarkiau siaučia,
bet apie rugsėjį, spalį ar net lap
kritį — geriausia-

rado! *
j Prošvaistėmis pro “eketės” 
pasirodo kalnų virtinės, pa
dengtos sniegynais ir ledynais 

. — neapsakomas grožis, bet k?
liautis baimės jausmą: o jei čia 
lėktuvas nukristų! Bet apie tai 
niekas (tur būt) negalvoja.

9:30 — pasibaigė pusryčiai. 
Pasitaikė Šį kartą, kad turiu dvi 
sėdynes ir du stalus, niekas ne
sėdi šalia. Patogumas. Nėra su 
kuo kalbėti todėl protarpiais 
rašau, net pusryčių metu.
; 9:10 — vėl migloje. Lėktuvas 
kiek “bumpina”, kartais reikia

> kiek palaukti, kad galėtum ra
šyti. Ročknias filmas iš sporto 
pasaulio. Joks filmas lėktuve 
niekada manęs nedomino.

9:45 — vis dar miglos maiše, 
ni ko nematyti.
ų9:5() vai. Migla nesibaigia. Ka
pitonas liepia suveržti saugumo 
diržus — “bumpinimas” daro- 

! si “gyvesnis“ — net į šonus. Per 
daug metų ir daug skraidymų, 
šį kartą pasitaikė gana ilgos 

Į miglos ar debesų “maišas” su ga
me Imę pagal skonį. Apsidai- j na gerOmis “duobėmis”, kad net 
rau visi ką nors geria: šam- * popusrytinis stiklas slankioja 

kietą gėrimą; P^rĮstalu — reikia laikyti rankoje

lai, kad keliuose (kurie atrodo., 
kaip balti siūlai) negalima įžiū-1’ 
rėti jokio automobilio. Saulės ; 
vistkk nesimato. Tolumoje ma- ' 
tosi plati vingiuojanti upė, pilna * 
vandens (melsvo), ne taip, kaip;* 
Kalifornijos “upės” — pilnos ’ 
ne vandens, bet smėlio.

11 vak Lėktuvas “slysta” kaip^ 
ledu lygiai, kad “nei krust \ 
Filmas vis dar tebeina, sunku 
pasakyti ar keleiviai dar jį žiūri 
ar miega. Mažai ka$ juda, dar 
mažiau vaikšto.

11:05 vai. — Atrodo', kad jaa 
pamažu iš aukštybių leidžiamės 
žemyn. Vadinasi, Čikaga už ko
kio pusvalandžio. Taip, tikrai 
jau artėjame į žeme: motorai 
dirba labai pamažu, tyliai, vaiz
dai žemėje labai ryškūs, o ke
liuos?, kurtę dabar jau tamsios 
spalvos, matyti ir laug automo
bilių. Pagaliau, rūpestingos mer
ginos (stiuardesės) išdalino 
karštus (išgarintus) -rankšluos
tėlius veidui ir rankoms atšvie
žinti. Aha: anksčiau tie rank
šluostėliai būdavo odeokolonu 
iškvėpinti, o dabar tik vande
nėlio garais. Ir čia “reagano- 
mics”...
.> 11:15 (1:15 popiet Čikagos lai
ku) jau sparčiai artėjame že
mėn, Matosi Čikagos priemies
čiai.. Dar pora minučių ir atro
do, kad skriejame Čikagos sto
gais. Galop ratai trenkia į Čika
gos O’Hare aerodromo grindinį 
ir už minutės kitos lėktuvas su
stoja. Esu Čikagoje. Nuo čia pa
rašysiu jau grįžęs namo. O pa
rašyti čikagiečiams apie Čikagą 
tikrai yra ko. ’

paną, vyną, '
sirinkimas didelis. Žinoma, ne-', 
atsilieka nei aš. Veda į “pagun
dymą”.

8:50 vai. — debesyse, esame 
virš Grand Canyon. Tolumoje 
matosi kalnai su snieguotomis 
viršūnėmis.

9:05 vai. lyg miglos maiše. 
Staiga. Nieko nematyti.

9:10 — pradeda švisti. Apa
čioje ilga kalnų virtinė su pasa
kiško grožio sniego viršūnėmis. 
Nesuvokiu, kur esame, o kapi
tonas toks nekalbus — nieko ne
aiškina. Gal ir gerai — užimtas

ir... gerti, kad neišsilaistytų. «

Kartais pasitaiko “eketė”, pro 
kurią matosi rudi plotai dirba
mos žemės. Bet ir vėl miglos 
“maiše”. Jau 10 vai. (Čikagos 
laiku 12 vai.), nejaugi taip bus 
iki Čikagos. Pasidairau aplinkui 
-— dauguma stebi filmą. Vienas 
kitas skaito laikraštį ar žurnalą. 
Yra ir miegančių.

10:10 vai. Darosi šviesiau, bet 
lėktuvas vis dar “šokinėja”.

10:15 vai. Pagaliau pasirodė 
i mėlyna padangė, bet apačioje,

virs Pacifiko. Tokia čia Los An
geles tvarka: visi fiidieji lėktuvai 

i kyla vandenyno Įcryptimi ir pa- 
I siekę atitinkamą) aukštį pasuka
reikiama kryptimi. Mūsų lėktu
vas apsisuko ir užėmė kursą per 
žemyną Čikagos link. Padangė 
lengvai melsva, apačioje vanduo 
— tamsiai mėlyrias. Daug bailų 
taškų jūroje — Ifurinės jachtos, 
kurių Los Angel
ių uostuose y 
tūkstančių-

8:30 vai. skrendame per Kali- 
4 lėktuvai prieš mus ir bruks fomijos dykuma , 
dar kiek minučių, kot.^galėsime niai, nesimato jok <
pajudėt.i Darosi ramiau, k ai ži- tos. Kapitonas pa aiškinauvįkręnĄ

ryto (spalio 29 d.) 
Angeles aerodrome. Lėkiu-j 

su, 
Padangė mėlyna, 

kylanti saulė sidabro spalvos- 
Turime pakilti 7:40 vai. šam

panas su apelsinų sunka (1 -je 
klasėje). Keleivių nedaugiausia 
— yra dar tuščių vietų.

7:40 vai. dar nekylame. 7:50

Pakeliui į Čikagą
7:30 vai 

Les
į vas DC-10. Puikus rytas

— Na, tai gerai, — tarė Po-1 bet nešalta, 
vilas. — Dabar pasirinkime rug
sėjo ar spalio mėnesius, o išva
žiuosime tada, kai metų pra
džioje galutinai nutarsime.

— Gerai atrodo.
— Tai gerai, — pridėjo Povi

las. — Nutarta, kad artėjančiais ’ vis dar lėktuvas nejuda. 7:11 ka
ulėtais SLA ruošia ekskursiją ? pitonas per garsiaklbį paaiški- 
rugsėjd pabaigoje, ar spalio pra-J na, kad ant pakėlimo tako yra 
džioje. Bst dabar svarbu — kur 
važiuosime?

Rasčiauskas paklojo ant stalo 
.7 programas su miestais, salo
mis, uostais ir laivais.

-— Man atrodo, kad bus ge
riau ' pasirinkt* norvegų laivą. 
Praeitais 
lų. laivu, tai dabar planuokime 
važiuoti 
kad jie geriausiai pabaltiečius į 
supranta. - -------------

— Na, lai gerai, imkime nor- { 
vegų laivą, — tarė Rasčiauskas.
— Tai svarbiausi klausimai jau 
aiškūs.

— Dar ne. Aš noriu, kad tu 
pats ten važiuotum.

— Na, gerai, aš važiuosiu. Bet 
ar tu važiuosi

— Na, tai gerai, abu važiuo
sime.

pajūrio jach-.
dešimtimis

. Kalnai, sie
jos gyvos^gam-

pajudėt.i Darosi ramiau, kai ži
nai kodėl lėktuvas vėluoja pa- dainė per Las Vejas. Tiesą, 
kilti. ? :

7:55 vai. pagaliau pajudame 
o 8:05 lėktuvas jau <

j keistu greičiu ir kyla viršun, vandens matosi tikįkai kur.
į Minutė po minutės jau skrodžia.-

, I me oer menka rvtmečio r“‘norvegų laivu. Sakoj /

metais važiavome ita-

Reporteris
B

• Laimės ir replėmis nepri
trauksi, o nelaimė ir pati atei
na.

savo pareigomis prie vairo, ypa-1 Per debesis, nematyti nieko.
čiai tokiame ore.

— Mano vaikinas nori, kad aš 
už.jo tekėčiau. As iš tikrųjų ne
žinau, ką daryti. ‘ ‘

Nebijok,* jis tave išmo
kins...

Lėktuvas tik retkarčiai gerokai 
sudreba. Vis dar laikome pri
veržtus saugumo diržus.

10:20 vai. Matosi ‘jau lygūs 
dirbamos žemės laukai/’ Maži 
miestai. Kai kur maži plotai miš
kų, daugyn ir daugyn žalu m osr 
Ir vėl nieko nematyt — mgla — 
degesys.

10:30 vai. Pagalau pradeda 
šviesėti. Atleidžiame sėdyni ų 
diržus. Lėktuvas lyg ir plaukia 
lygiai. Dar valanda laiko iki Či
kagos. Įdomu kas bus ten, koks 
oras? ‘

10:45 vai. Na, vis dėlto “pra-, 
švito” — gana.toli matyti žemės 
vaizdai: lygūs žali laukai, maži 
ežerai, upeliai;į tiestis keliai, ma
ži miškai, miestai, kaimai, pui
kiai kvadratais apdirbti laukai. 
Jokio sniego., esame taip aukš-

9:15 vai. Atrodo, kad snieguo
tus kalnus jau paliekame užpa
kalyje, bet prasidėjus lygumoms 
— daug matosi apledėjusių eže
rų, net dirbamų laukų balti snie- 
gupti sklypai didėja ir gausėja.

, žinoma, $urAia K Prabyla kapitonas su pra- 
) „rįjįjką /visokiais priedais, įskaitant “ryt- nešimu, kad esame virš Colo-

o kairėj e eze-šinėje miestukas, 
ras Meade. Apačidje — raudonapcij u.via.11 it, 10.0 ii yavit j c.   rauiiviio,

dūzgia pa- į žemė, kažkokia įdžiūvusi upė,. ;

8:45 vai. pusryčio

‘MECTTHE CHALLENGE!/

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Į \ y SIUNTINIAI Į LIETUVA I 
į ' zx < KAISTAS Iž EUROPOS SANDELIŲ t

Z5O8 Wttt 69th SL, Chicago, H 60629 * TeL 325-2787

-Č"’’ Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?W1 W. 69th St, Chicago, H 60629 ♦ Tri. 925-271J 50 metų studijavęs, kaip

IT

-S

' SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD.;

r
i

JAY DRUGS VAISTINE
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parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuoti.

Mina $25. Kieti viršeliai Palto

f . UtekATORA, lietuvių Hterątfiros, ineno; Įr moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neeenrtą, VIne< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. RaukČio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis tf 
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubai, A. Rakštelės Ir A. Varna 
kūrybos paveikslais. 365 push knyga kainuoja tik 13.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* & fak
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
iventes b«^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenlmli 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENIMAS, Antano Rūke aprašy. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf® 
parduodama tik už J2.

• LIETU VIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalauriči 
[domiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai [domūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
rttovardžią pavadinimai Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
oamflngoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių lemėlapls. Kaina M,

•> KĄ EAUMtS EIME, rašytojos Petronėlė* Drintaltė* at*9- 
minimai Ir mintys apie asmenis Ir vietas nėprfE. EJetnvoje ir pir- 
maišiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik t3. i ,

'• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidinga! interpretuojamas gyvenime Ir politikoje: tik M 
Jurgio Jaštasko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir poe» 
riją. Dabar būtą J) galimi pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 205 puslapių, kainuoja M.

V lATTETNlS NOVELfS, M. Eoečenko kūryba, X. Vakifla 
vertima*. M p*L Knygoje yr* 40 sąmojingų nevėlią. Kaina f),

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Natelad St, Qdesgs,

Į-JI*- 1739 S. Halsted St.. Chicago, IL 60608
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kalbyste jis pajėgs Įtikinti ALTo žmones, kad pritartų 
jo planui, vaidybai uždėtų virvę ant kaklo ir paliktų jc 
rankose virvės galą.

Bet vadukas padarė didelę klaidą. Jis žino daugiau

ankačiau, nepažįsta ir šiandien. “Papildymą” jis pakrantė 
Į Rytinių valstijų kolonijas. Jis tikėjęsis kad iš Rytų ateis 
didelė banga pritarėjų, kurie padės jam pravesti tas re
formas, prieš kurias pasisakė didelė vadovybės daugu
ma. Jam visą reikalą, sugadino iš Worcester, Mass., at
važiavusi ponią Julia Mack. ALTo konferencijoj ji daly
vavo pirmą kartą. Ji nežinojo visu papročių ir dienotvar
kės dėsnių. Pamatė, kad ALTą sveikins kitos organita- 
cijos, ji pamanė, kad ir jai reikia pasveikinti ALTą. Jai 
atrodė, kad sveikinime galima pasakyti ir apie vaduko 
pastangas parodyti, kad jis daugiau žino negu dauguma, j
Ji papasakojo apie galimybę sudaryti tokius fondus, iš —---- ~ —
kurių ALTas visuomet galėtų semti pinigus. Semtų tada,! K. VAINOTAS

Julia Mack perskaitė kelias “papildymo”- ištraukau, j LIETUVIO KOVA PRIEŠ LIETUVI

Madona Z. Sodyboje, akvarelėM. Šileikis

NAUJIENŲ raštinė itdan todies, išskj™
dro 9 tbL ryto iki 5 vii. popiet šežiadiemaii — m 11 nL

Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferencija

Praeitą šeštadieni, spalio 30 d., Chieagos Lietuvių 
Tautiniuose namuose Įvyko metinė Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovų ir skyrių pirmininkų konferencija.

Tuojau po 9 vai. konferencija pradėjo ALTo pirmi
ninkas dr. Kazys Šidlauskas, o kelioms minutėms prieš 
5 vai. poniet tas pats dr. Šidlauskas tą konferenciją už
darė. pakviesdamas atstovus ir svečius sugiedoti Lietu
vos himną. Konferencijos eigoje pirmininkavo ALTo vice
pirmininkai. Konferencijoje dalyvavo 60 astovų ir beveik 
šimtas svečių.

. Svarbiausią pranešimą padarė dr. Kazys Šidlaus
kas. Jis palietė visą praeitais metais ALTo atliktą ar pla
nuotą atlikti darbą.

Dienotvarkė buvo valdybos iš anksto aptarta ir su
tarta. Vienas atstovas tiksliai jos nesuprato, tai jam 
buvo paaiškinta.

Net didesnės konferencijose nevisuomet gali dieno
tvarkės prisilaikyti. Kartais iškyla nelauktas ir ne vietoj 
paminėtas klausimas, kuris viską išveda iš tvarkos. Pa
našiai atsitiko ir ši kartą.

Beveik Visi šios konferencijos dalyviai žinojo, kad 
vienas vadukas, apsirgęs vadizmo liga, Įsivaizdavo, kad 
jis žino daugiau, negu visi kiti ALTą sudarančių organi
zacijų atstovai. Nežiūrint Į pačios valdybos padarytus 
Įspėjimus, jis Įsivaizdavo, kad jis padarys esmines pakai
tas. Jis, norėdamas “padėti” ALTui, buvo pasiruošęs per
tvarkyti ALTo uždo reikalus. Jis, susitaręs su Įsibrovu
siais ALTo priešais, planavo sudaryti tokią finansinę 
ALTo sistemą, kuri ALTo Centro vadovybę užtroškintų. 
paliktų ALTo iždininką be pinigų. Jeigu ALTui būtų 
buvusi reikalinga šimtinė ar dvidešimkė, tai iždininkas 
būtų turėjęs prašyti ALTo priešą, kad leistų jam sumo
kėti šimto dolerių ar mažesnę sąskaitą. Pats iždininkas, 
išgirdęs apie tokius “fondus”, tuojau pareiškė neigiamą 
nuomonę tokiems planams.

Bet vadukas nebūtų vaduku, jeigu jis paklausytų

Bendruomenės 30 metų nuopelnai
/Tęsinys) ■ -. Y^Lciuxa icxia io xmxla xjiv<u

ei ' u \ • T • /. • " . »'viy Bėndnrottteaės ardami auta-Skaitvtojas Lietuvoje po to-. ,t\ , .. .ritėtas todėl negah biri ne? gm- 
objamas, nei apribojamas kitu 
direktyvomis”.

priminė konferencijoj dalyvavusių lietuviu nuotaikas ir 
pranešimą baigė tokiais žodžiais: nenbal^iai nuta
rėme tą planą atmesti, nes jis labai 
vesti savo darbą T -

• ■ ‘'v' kios lektūras tikrai bus Įtjkin-
Aplodismentai nuskambėjo po visą salę- Nei. vjeham l tas , rtmūsų gyvastingumu” ir 

sveikintojui atstovai taip šiltai neplojo^ kaip Julius .Mšck ] 4<pri^mtų -ž^og-ajas,tei^į’’ nau- 
' .dojimu; 5fet galėtų būti dėkia-j - .J i • 44 j ’ Bendruomenei non ar nenorigas, kad per tokį good tune ir 

jis buvo prisimintas ” - . ’
Išdidžiu tonu sake, kad “jau 

atėjęs laikas suprasti ir nedik- 
tuofi .Bendruomenei to, ka ji 
turi daryti ar nedaryti, bet, jai? 
paklusti ir subordinuotis”. Argi , 
nežinomą^ ’^kad . ’Beridraomenė 
yra vienintelis visą lietovių. lais
vais ir demakraiiDai^is rinkimais 
išrinktas veiksnys, o pagal- Lie
tuviu Chartos V. Vyliaudo išaiš
kintus principus, ji išeivijoje at-' 
stevauja lietuvių tautą — Lie
tuvą? Ar dar neužienia^denif)-' 
kratiniais. rinkimais Bmdrao- - 
menei gautas vadovybės išrinki- - 
mas? Būk, ji yra neabejotinas, i 
■natūralus, ir aukščiausias 'auto
ritetas rižof® lietuvių gyvenimo. 
ir veiklos sritims, įskaitant ir 
politinį Lietuvos laisvinimo dar-į 
bą; Jo humanišku teigimu,’visi 
L. Bendruomenės organai, nuo 
vyriausi^ iki mažiausios apy
linkės Valdybos, kaip išrinkti; 
laisvais demokratiniais rinki
mais, gali ir tur teisę kalbėti vi
sų lietuvių vardu.

Nei VLIKas, nei ALTas negali 
remtis šiuo principu, nes tie 
veiksniai sudaryti tik delegavi
mu arba skyrimo pagrindu. At
imta teisė ALTui ir VLIKui kal
bėti visuomenės vardu, nes jie 
niekada nėra buvę autorizuoti 
visuotinių lietuvių balsavimu.

žodžiams. Vienas kitas nežinojo apie muiluojamą virvę 
ant kaklo, bet didokas atstovų skaičius, sužinojo.iš Julijos 
Mack. Konferencija parodė “reformatoriams”, kad “pa
pildymas” neišdegs. Salėje skambėję plojimai parodė, kad 
negalimą primesti. ALTui pavojingo plano. Šitas klausi
mas buvo .išspręsta pačioje konferencijos pradžioje. Va
dukas nebedrįso keiti savo projekto. Visi buvo dėkingi 
Julijai Mack už greitą klausimo išsprendimą.

Visi kiti konferencijos dienotvarkės klausimai buvo 
sklandžiai išspręsti. Konferencijos ei gą .šiek tiek sukliudė 
vicepirmininkas Naudžius, nemokąs didesniam būriui kal
bėti ir neturįs nuovokos apie Amerikos lietuvių taisykles 
priimtiems klausimams svarstyti. Be bereikalingai Įter
piamo “ha. hm”, jis norėjo svarstyti pranešėjų nepriim
tus pranešimus. Jam neatėjo mintis, kad pranešimas gali 
būti menkavertis, visai nesvarstytinas ir nepriimtinas. 
Amerikos lietuviai pranešimą pirma priima, o tiktai vė- 

svarstyti, o tiktai vėliau priimti. Iš salės jam buvo pri
minta, kas pirma reikia padaryti, bet jis savo tęsė ir be
reikalingai konferencijos laiką gaišino.

Konferencijos dalyvių ir svečių dėmesys buvo nu
kreiptas Į naujos ALTo valdybos sudarymą. Buvo prana
šaujama, ir visi laukė, kad ALTo sudėtyje bus šiokių tokių 
pakaitų, bet jų nesimatė. Susidarė Įspūdis, kad pakaitų 
nebus, politinės grupės paskyrė tuos pačius atstovus.

Sunkiausiems klausimams svarstyti buvo pakviestas 
Povilas Dargis. Kažkur susidarė Įspūdis, kad klausimai 
bus neišsprendžiami, bet konferencijos pirmininkas leido 
visiems išsikalbėti, o kai žmonės išsikalba, tai sudėtingi 
klausimai paaiškėja ir galima rasti būdą jiems išspręsti. 
Dargis išsprendė visą eilę sudėtingų klausimų.

Konferencija buvo naudinga.

grindas laukti stebuklo? Nega
lėdamas į tą klausimą atsakyti, 
atsakymo kško laiko .. tėkmėje, 
kol įkaitę jausmai ir įerzinti ner
vai nurims, o jų vietą užims 

taika rėžia iš peties, kad/‘Lietu- saitas protas. Kieno protas ir 
nervai turėtų atšalti: frontinin
kų vadukų ar išeivijos visuo
menės? Iš frontininkų deklara
cijos, kuri buvo pavesta pa
skelbti B. Vyliaudui, nematyti, 
kad jie savo nusistatymą keis
tų, švelnintų ar leistųsi į kom-

prieš pačią lietuvių tautą. .

jei Bendruomenė paskelbta 
lietuvių tauta išeivijoje, tai pra
ėjusieji Bendruomenės organų 
rinkiniai taikytini, ir tūri būti 
vadinami, seimo vardu. Gaila,

bet iretarėti jokius valios, baiso
ar nuomonės, fed ir “Jai paklus- pronrisą. Politikoje Bendruome- 
ti yra kiekvieno lietuvio tauti- aei iš kelio turi pasitraukti VLI- 
Hėš drausmės paretgapir garbė”. Kas ir ALTas,; išeivijos visuome- 
Kada fruntirrmkn Vyiiairdo rąpi-^M T" visi lietuviai. . Pagal Vy- 
®iii-paskelbta delfatacija įšėryi- jUattdo rašinio mintį, kuri parem- 

: jos lietuvius laiko “tauta”, kurią ta Lietuvių Charles tarj.amai- 
valdyti gali tik Bendruomenė, §iąis p^i^ipiiįisfptĮDfeipaiš, iš- 
opozicijos negali būti, p paši-. vardintais trijuose punktuose, 
priešinimas prieš ją virsta pasi- ginąimu ir krauju, priklauso 
priešinimu prieš pačią “tautą”, “tautai” (sąpfask Bendruome- 
Lyg darydamas amnestiją, savo l na), ar kas to nori ar nenori, 
riiąudžiai”, jis sakei “Visiems©0ar jau tūri visi žinoti, kad 
užsienio lietuviams sutarus ar Bendruomenė nėra organizacija 
sutikus Lietuvių Bendruomenę SĮfasta prąsane, draugija ar su
laikyti vyriausiu ir teisėtu pa>, junga- Ji yra lietuvių tauta, eg- 
saulio lietuvių • veiksni n-,' )wtn ' ž^Stū&janti' teritorinėse ribose, 
pasiektas didžiausias laimėjimas Veiksmai, nukreipti prieš Bend- 
nuo Lietuvos nepriklausomybei cuemenę, - laikytini veiksmais 
paskelbimo larkų. VLlKas ir 
.kCTas galėtų sudaryti politinės 
akcijos sekciją Bendruomenės 
ribose...”

Iš rašinio ar “deklaracijos” 
matyti, jaučiama, kad Bendruo
menė, kaip išeivi jog- lietuvių 'nėra paskelbtos statistikos, 
tauta, save ' laiko aukščiausiu 
veiksniu, į jokias kalbas ir pasi
tarimus nesklandumams ar ne
susipratimams išlyginti neis, 
bet dės visas pastangas dabarti
nius mūsų veiksnius perorgani
zuoti, reorganizuoti iri veikti ga
lės tik kaip Bendruomenės ribo
se politinė sekcija.

Čia pat Vyliaudas ir stato 
klausimą: ar yra bent koks pa-

kiek gyventojų “Bendruomenės 
lietuvių tauta” turi. Spaudoje 
matėsi, kad rinkimuose dalyva
vo tik apie 7000 balsuotojų. Ta
tai Tautai būtų per mažas gy
ventojų skaičius. Bet ir tam 
skaičiui “Bendruomenės tauta” 
gana griežtai įsakė, kad jokios 
opozicijos negali būti, o veiks
mai, nukreipti prieš “Bendruo-

(Nukėlta į šeštą purlapį)

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUSKA

(Tęsinys)

Paežerėj pusiau Į krantą ištrauktas stovėjo 
luotas.

Petras priėjo, atsisėdo ant luoto galo, užden
gė veidą rankomis ir. kaip anksčiau namie, lovoje 
sėdėdamas, taip dabar čia ėmė visu liemeniu lin
guoti čia i prieki, čia atgal..

Ar ilgai čia taip linguodamas sėdėjo, be min
čių, be jausmo, nenusfvokė. Rodos, girdėjo kažkur 
gyvulius mykiant. kažkur piemenis rėkaujant

Nepakėlė galvos, neatidengė veido, neapsi
dairė. ko] pajuto, kad kažkas suėmė ji abiem ran- 
kem už pečių ir ėmė smarkiai, kaip tuščią mąi- 
ša, krėsti...

Pašoko Petras. Priešais stovėjo skerdžius 
Gugis, atginęs Į ežerą gyvulių girdyti.

Petras vėl atsisėdo, su skerdžium nesisvei- 
ki ridamas.

— Dėl Žlabytės širdį skauda? — ne tai su 
užuojauta, ne tai su pašaipa pasiklausė skerdžius. 
— Spjauk, vaikei! Negi viena graži merga yra 

.. t 9
Pe z ūi*ėjo Į skerdžių, akis išvertęs, lyg jo 

dži'i ue-upr vhn.ds. Suprato pagaliau ir smar
ki suovko. pa ii nežinodamas, kodėl.

> n: s e-i ; ■ kvailas, — išsikeikė.

Skerdžius neužsigavo, tik nusijuokė.
— 0 kas tau sakė, kad esu protingas? Aš pats 

žinau, kad esu kvailas ir jokiam geram darbui 
netinku, todėl ir skerdžiauju.

— Spjauti noriu Į tavo žlabytęj — garsiai 
šūktelėjo bernas ir tuojau apsidairė, ar kuris pie* 
muo tik nebus išgirdęs jo žodžių.

Arti piemenų nesimatė.
— Ot ir gerai, berneli, ot ir gerai, kad taip 

kalbi, lyg nusidžiaugęs pritarė jam skerti&us. 
Praslinks laikas, ir visai nurimsi, tikėk manimi. 
Sakiau tau: važiuok Amerikon. Ten dar netokūi 
gražuolių surasi...

— Niekus kalbi. — piktai nusišaipė Petras. 
— Labai norėtau Amerikon, dar šiandien nuri- 
spjautau, mestau visa ir eitau, kur akys mato. 
Bet. ot, nėra pinigų, ir sėdėk dabar čm, kaip ap-

Skerdžius atsisėdo ant žemės priešais, ištiesė 
basas savo kojas ir, krapštydamas iš tarpupiraėtt 
purvo grumzlus, kalbėjo visai rimtai, kiek rimtis 
galėjo būti.

— žinai, ką aš tau, Petrai, patarsiu. Ryt va
karą, girdėjau, Žemaitis eina sielių Nemanu pluk
dyti. Pasisiūlyk jam eiti drauge. Dabar pavasa
ris, iki darbymetės. dar spėsi sugrįžti rr gerą pi
nigą. sako, parsineši.

— Hmm, — sumykė Petras. — Gal ir gerai 
būtų...

— Žinoma, gerai. Labai būtų gerai! Porą sa
vaičių ant vandens pagyvensi, kasdien vis naujas

vietas matysi! Sako, tokis gražumėlis Nemunu 
plaukti, jog pai&ačnjs oors imk ir mirk iš malo- 
nurnol ... •

-* 'Šimto neuždirbsi, tai tiesa. Bet gerą pus
kapį rublių, sako, uždirbsi. 0 ten jau kaip nors su 
mūsų Jankeliu soritarsi. Gal palauks, kol Ame
rikoj cžskfirbst Juk ne piikbernis esi, namie ūki

— Gal ir tavo tiesa, — pakrapštė bernas pa
kaušy — Reikia pagalvoti...

— Ką ten, berneli, išgalvosi begalvodamas! 
(— linksmai nusijuokė skerdžius. — Paklausyk šį 
kurtą manęs, seno, eik dabar ir greičiau eik, susi
tark su Žemaičiu, o tai kitas gali pasišauti. Jei 
nori, bral, Amerikon patekti, neturi snausti....

— Na, ką gi, Įkalbėjai, — atsikėlė Petras.

Eik, eik, berneli ! išvengsi didelių nemalo
numų, ir širdis nurims. Namie sėdėsi, tai to tik 
ir lįmk, knd kaimą padegsi, — kalbėjo skerdžius, 
irgi aMkeldamts.

Petras, išgirdęs paskutinius žodžius, nustebo.
— Iš kur žinai, kad man tokia mintis’buvo 

į galvą atėjusi? - . . A.
— Negi aš tavęs nepažįstu? Su tavo būdu am

žinai čia gali pražūti ir su kūnu, ir su siela...
— Ot, tad raganius! — pagalvojo Petras. — 

Nuo jo nieko -nepasiųsi!...
Atsisveikinęs su skerdžium, Petras, visai jau 

nurimęs, nuėjo atgalio Į sodžių. Eidamas gatve 
stabtelėjo ties Jankelio kiemu.

ar gali būti grūdų iš šitų šiaudų, — pamanė ber
nas ir užsuko Jankelio pirkiom

— Kur Jankelis? — pasiteiravo, nusiimda
mas kepurę.

— Merkinėn išvažiavo, — nesikeldama iš vie
tos, atsakė Jaakelienė. — Dar iš ryto išvažiavo su 
Kukiu. Gal tamsta reikalą pas jį turi ?

— Norėjau su juo pasikalbėti. Bet kad nėra, 
tai nėra, nieko nepadarysi. Užeisiu kitą kartą.

kiek pastovėjo, palūkėjo, lyg steągdama-

turi, J«nkefien, degtinės butetruką? 
— nedrąsiai pasiklausė bernas.

— Kaip neturėsi geram žmogui? — atidėda
ma Į šalį darbą, atsiliepė Jankelienė. — Kitam gal 
nesusirasiu, bet tamstai visados...

Atsikėlusi išėjo ir, vos porai rainučių praslin
kus, grįžo, degtinės buteliu nešina.

— Turėai man palaukti, pinigų su savim ne
pasiėmiau, — net paraudęs aiškinasi Petras. — 
Atsiskaitysim, kai Jankelis parvažiuos.

— Ka pfft čia bekalbėsi. Negi pš tamsta ne
pasitikiu? Tokis ūkininkas, ir kad nepalauktun»’

<Bua daugiau)

1 — Naujienos. Chicago, HI. Tuesday^ Nov 2, 1982



Lietuvos Aidai

minimu. Alvitas, LTA 436/153-

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-GONDITIONED KOPLYČIOS

mato piktąsias

FLORIDA
[tinimas

PERKRAUSTYMA.1

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

RADUO ŠEIMOS VALANDOS

►utter outside® Of sandwiched.

IMO

Ofeafos

Llatavią.

L«-i4*t«vių

DiTttUjTię

KAZE BRAZDŽIONYT* 
Programo* vadėj*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdraustai perkriuitym^ 
ji įvairiu atstūmę, 

ANTANAS VILIMAS 
T«A 37*-ia<2 arba 37*4996

INKSTŲ, PŪSLĖS IB 
PROSTATOS CHIRURGUI 

WEST (3rd STREET 
Valandos: antrad. 1—4 popiM- 

ketvirtad. 7 ral vsk. 
Ona© telefonas: 77S-233G. 

RfflktadjM MdU 4U454f

Chicago, Illinois 60621 
Tekt 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 4OS2T

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon sali 
slices bread
Softened butter

47. “Senieji Pasarčių krašto 
žmonės kartkartėmis prisimena,

Vedėja —» Aldona Dtukw 
TaM<4 778-IS4Į

NAUJIEMS” S1EKVIEN 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIC1UL13

— Jis neserga, jis tik įsivaiz
dina, — užtikrina jį gydytojas 
tikėjimu. Atsisveikindamas Pe- 
repela dar pakartoja; — Įsidėk, 
jis neserga!

— Įsidėmėk, jis neserga!
Po keilų dienų senieji pažįs

tami vėl susitiko:

Prostatos, inkstų ir šlapumo
< / takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ.

SU .Petersburg, Fla. 33711 
TeL (813) 321-420f

kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos is WCEV stotie^ 
banga 1450 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
H WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

dūšių kūčelės', bet kas 
jos tokios buvo, šiandieną nebe-

a Įminimui žemaičių kaimuose 
giedami ‘Kalnai’. Pas kurį tur
tingesnį suvažiuoja giminės, su
prašomi kaimynai. Giesminin
kai vaišinami, kartais net kelis 
kartus per naktį.” (LtAd, nr. 
494; plg. ŪkPt. 1937, nr. 43.)

38. Vėlinių naktis visados lie
tinga: dangus verkia ir kartu 
trukdo žmon ms vaikščioti, kad 
šie nedrumsiu ramvbės vėlėms,

ko, (Kupišk
palaidojus, dė- i [os> stalus apstatę valgiais ir 
pų -ir gėrimų, j įvairiais gėralais; patys, namon 

sugrįžę, per tris dienas gerdami 
paskui vislab’, kas 
ėlių parengta, jų ka

pus gėralais palaistę, ant kapi
nių patikdavę.” (Bas. Vėl. p. 
xlvii).

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra
ma Ndufojofe Anglijoje, ii stoties 
WLW, 1W banga AM, veikia aek~ 

' nadieniAis nuo Z iki 8:30 vai. ryte, 
wduodama vėliausiu paantera 
dniu santrauka. Be. to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Sg programa veda Stepo
nas ir Valentina Minkau Biznio 
reikalais kreipta j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanu krautuve, 502, E. 
Broadway, So, Bosfari, MM 02122 
Patefonas liS4XS9. Ten pat gau- 
aames **N0ujienos*\ dMelis pasi 
rinkimas DetuviSku knygų ir lie- 

tuviiku dovanu.

TKĮJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI i 
Patarėjai ir laidojimo dir ck toriai >

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinas direktorius
1938 S. Manheim Rd, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dipnnmis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

TeL; 562-2727 arba 562-2728

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Rage 06058 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* ii mūšy atudijoc 
Marquette Parka.

WZ81! gttXSt KJEjttbtic 2’1X11
llt*z» SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilu, ĮIL 124-4411

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

ėjusios valgysiančios.
49. “Ne menkas vaišes visoje 

Lietuvoje kelta senovės laike 
kasmet “vėlių” dienoje (lapkri
čio 2 d.). Sig. Jucewicz, Litwa. 
Wilno 1846. p. 292. Tą. dieną 
žemaičiai turėję paprotį ^miru
sius iš kapų in pirtį ir ant puo
tos kviestie, o kožnas, kiek už
prašė, tiek kėdžių statė ir tiek 
marškinių dėjo an paskirtos vie-

rožančių už velionį}, po vaka 
rienės nenuima nuo stalo valgių, 
kad galėtų vėles privalgyti. Sa
koma, jeigu nedaroma, kas 
aukščiau pasakyta, tai kitos vė
lės nebūna paLnrkntos tokiu at

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 — 1742

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

2633 W* 71st Street
1410 So. 50th Avė., Gicero 

Telef. 476-2345

Kartu su savimi nešdavosi viso-, 
kių valgių ir gėrimų. Kapiriėse, 
prie kurio mirusiojo giminės j 
kapo, senis vadovas mojęs pirš-l 
tu į visas keturias šalis, kviesda
mas vardais mirusiuosius gimi-

Fuel up your hungry back-in-school kids with a nutritious 
hinch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
V economical and easy-to-do because it relies on hard-cooked

(Tęsinys)

32. Visų šventėj ubagams ret- 
kia duoti rugių duoną už dūše
les ir už gyvą gaspadorių ir gas- 
padinę, už derlių, nes kitus me
tus rugiai nederės. Žvakes baž
nyčion neša, kad bitės sektųsi. 
Tverečius, LMD I, 660/210.

33. Per vasarinius stalus (dzie- 
dus) reikia pirmiausią pakepti 
bandaitė ir atiduoti žydui, o pa
skui pas tą žydą pirkti arielkos 
ir visai draigei gerti. Kabeliai, 
LMD I, 189/1—34.

34. Tą dieną (Vėlinėse) gy
vieji aptaiso .mirusiųjų kapus ir 
naktį degina žvakes. Salakas, L" 
TA, 1593/143.

35. Dūšios su Dievu kalbasi 
Zadušnose. Dūšios kluasia Die
vą, kada bus kokia pagalba, o 
Dievas sako: “Lauki šiandie iš 
giminių ar kaimynų.” Obeliai, 
LTA, 1635/125.

3o. Tą vakarą (Uždusinęj) se
nieji, suėję pas kurį nors ūki
ninką, gieda šventas giesmes. 
Tryškiai. LTA, 1165/39.

Golden Egg * 
And Cheese Salad Sandwiches

UMT YUA IMO IO*64M 
AM •uZ** MTWMN 
I*®. AMf C* * AM* >4. 
WSOS tOXlD 9Y MOTQfi

M TM0 U> •> 
tMMLlt M. MAVM,

TX CMttAM 
QUA AMS DhMM

..

— Kaip šiandien senelio svei
kata? — jau pats gydytojas pa
klausė. f

— Tamsta nepatikėtum! —at
sako Ramenčius. — Dabar tas 
senelis idiotas įsivaizduoja, kad 
jis yra miręs!

Ramenčius eidamas gatve ne
tikėtai susitinko seną pažįstamą 
Perepelą, kuris verčiasi žmones 
gydydamas tikėjimu.

— Kaip sveikata paties ir šei- 
nos,—kluasia Perepelą.

— Visi esame sveiki, iškski- 
riant senelį, kuris rimtai serga 
ir guli be sąmonės,— atsako Ra- 
menčius.

atėjusioms į šį pasaulį. Seirįja: 
LTA 1296/188.

39. Jei lyja Vėlinių naktį, tai' kad seniau buvusios ‘dūšių veiy 
tais metais daug (žmonių) mirs, j kėlės’ 
Tauragnai, LTA 545/132-173.

40. Jei Visų Šyentų dieną ne-] atsekama” (XXa 1938 nr. 249> 
simato saulės —į bus nelaimingi 
metai- Tauragna^, LTA 545/132- 
176.

41. Jei Visų ^ventų dieną te
bėra ant medžii 
marai ateinančii 
niai, LMD I 193

42. Jei per VI 
nors ką lopo, ta: 
margi. Pumpėnai, LTA 607/153.

. 43. Jeigu vaikas gimtas per 
Visų šventų, šventę, tai kai nu
eina į šermenis 
dvasias'. Nąumii stis, LTA 28/ 
275-6.

48. Vokiečių geografas Miin- 
steris paliko žinią, jog žemaičiai j 
ne tik savo numirėlius deginę, I 
bet ir vėlėms namie aukavę: jie 

lapai, tai bus;statę kėdes, dėję ant jų valgius, 
5 metus. Rasei- Į laistę midumi ant ugniavietės 
3. • Į tikėdami, kad vėlės nakčia at- į
us Šventus kas* 
to gėreliai- bus

TURIMI 
gOPVYOAI 

VI8O5R MIKSTO 
DALYSI.

MsKr 1938 nr.Jnįų, vakarą žmonės Šventė savo- 
Į tiekomis apeigomis. Kapinėse 

kalbėdavo ma-j kaldavo vaišes. Susirinkusi gi- 
sako, ne tiktai niinė eidavo į kapines, vedama 

seniausio tos giminės nario, gie
dodami: “Vieš pa tie, didžioj

Vėlių ma

44. “Senovėj, ; 
apyl.) numirusį, 
davo ant kapo v: 
Iš valgių dėdavę! kiaušinių 
duonos, o kokius gėrimus dėjo,{vaišinosi, 
jau tikrai nėra žinių. K-upiškė- buvo dėl 
nai atsimena, kadį dar visai ne
seniai žmonės per i Velykas dėjo 
kiaušinius ant kapų, kuriuos ati
duodavo savo vaidams. Tai da-i &). “Senieji žmonės pasakoja 
ro, kad vaikai žinotų, kur yra Į kad dar praeito šimtmečio vi 
palaidoti jų artinieji”- (MsRt! duryje kai kuriose vietose Vėli- 
1935 nr. 85

45. Seniau
no diedukas, 
želabną stalą ištaisydavo, bet ir 
ant nakties padėdavo visokių 
valgymų tam numirusiam pas- smarkybėj ir rūstybėj Tavo, 
kutini sykį pavalgyti. Džiaugda- ” ‘
vos, jeigu atrasdavo suvalgyto. 
“Nabagėlis, —sako,— nors kiek 
užvalgė mano dovanos”. Val
gį dėdavo arčiau, prie lango 
ir langus atidarydavo, — sako, 
dūšios bijosi savo namų, kur į nes iki pat prabočių, kurių tik 
griešijo. Tverečius, MLI) I 474/ j betanrinė vardus. Paskui į visas 
584. I šalis laistydavo alų, degtinę, mi-

46. Darant aiminimą (giedant Į dųL pieną. Ant kapo padėdavę 
rožančių už velionį}, po vaka- dūonos, mėsos, sūrio ir kitokių

algių”. LtAd 1938 nr. 494).

GoMea Egg and Cheese Salad Sandwiches 
4 sandw iches 

harrd-cooked eg<s, ♦ 
chopped

cup shredded Gheddar 
cheese 

cup mayonnaise or 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
flakes

Combine all ingredients except bread and butter. Spread 
I slices of bread with about iy3 cup egg salad mixture each. 
Top with remaining bread 
GrRI in skillet or on griddle over medium-high heat 
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer in sauce
pan. Add enough tap water to come at least 1 inch above 
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn off heat. 
If necessary , remove pan from heat to prevent further boding. 
I>et eggs stand covered in the bot wdter 15 to 17 minutes for 
Large eggs. (Adjust time up or down by about 3 minutes for 
each sire larger or smaller.) Immediately run cold water over 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, then peel, starting at large 
•nd. Hold egg under running cold water or dip in bowl of 
water to help ease off shelL

DE. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71«t St T«L 737-5149 

Tikrina fllriR. Prit^Vn nIriniTia 

ir “contact lenses”.

SŪNŪS

lllllllllll
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DETROITO NAUJIENOS ima šlubuoti. Tokiems plačiai 
užrimoįantiems, su poetu Anta
nu Gustaičiu tenka saky;i: “Tik 

. x. aš, tik aš pasauly šiam / šviečiu ->-je gatvėje, i . . * ,7 I mintim gilia.-. / Kiti tik uz-geduhngų pa-j. . x . >. 4 ?. kauisvf plvsiain ; Šėtono ka-Antano parapijos’ *

D. L ORGAMZACUV CENTRO VEIKLA
Va’dvbos posėdis įvyko spalio mo koplyčioje 

19 dieną Šv. Antano parapijos 
patalpose; dalyvavo 7 nariai. 
Pirmininkas Raymondas S. Sa
kis padarė trumpą veiklos pra
nešimą, perskaitė darbolvaikę ir 
pakvietė kasininką Petrą Bliu 
džių pranešti festivalio ir gegu
žinės renginių apyskaitą. Paa’š 
kėjo, kad festivalis davė $5P0 
pelno, o gegužinė — *620. Abi
dvi apyskaitos priimtos be pa 
taiso.

Stasys Šimoliūnas pranešė, 
kad jam pavesta Vasario 16-ajai 
kalbėtoju pakviesti Vytautą 
Sm toną, iš Klevelando, ir jau 
gautas sutikimas. Pirmininkas 
S- Sakis pranešė, kad jau gautas 
atsakymas iš Dievo Apvaizdos j 
parapijos choro administrato
riaus Alfonso Kaspučio, kad 
choras, vadovaujant muzikui 
Rimui Kaspučiui, atliks Vasario 
16-osios iškilmingo minėjimo 
proga -menine dalį. Taip pat jau 
parašytas kvietimas ir tautinių 
šokių vieneto “Audinys” vado
vei Rusnei Kasputienei - Baltru
šaitytei, bet dar negautas atsa
kymas.

Aptartas Vasario 16-sios aukų 
vajaus reikalas. Vajui vadovauti 
pakviestas Antanas Bukauskas, 
jo talkininkais — Eugenija Bu
lotienę, Stasys Šimoliūnas, česys 
Šadei^a, Antanas Vai lėnas ir 
Petras Bliūdžius. į *■

Iš ĄLTos taip pat laukiama 
bent i^oralinės- paramos. Į AL- 
Tos suvažiavimą paskirtas vice- 
pirm. Įdr. Algis Barauskas.

‘ : V *

MIRĖ HELEN PAKALNIS
Pakalniškiu - Barausku gimi

naitė, gyvenusi Montrealyje 
(dažnas -svečias Detroite), mirė 

Alontrealyje, o laidoti parvežta 
;į Detroitą.

Velionė 
voje 1928 
mirė 1982
Buvo pašarvota Bauža laidoj i-

Helen gimusi Lietu- 
m. gruodžio 28 d., 

m. spalio mėn. 14 d.

PASSBOOK 
SAVINGS...

te sr/voęoar^!

Interett Ratu. 
Paid on Savings

• Inters! Compounded 
Dxtyand P**d Quarterly

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 6060«
Pster Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

; 619 puslapių, kietų viršeliu knyga -

KOVOS DEL LIETUVOS
N E P R I’k’L A U S’OM YHs’

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia >
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) ’^7 *
Siųsti čekį:

f ’ Naujienos, 1739 S. Halsted St ' ' ~
Chicago, IL 60608 1 r~ ”

maldų Sv. 1 
švmtovėje, kurias atnašavo tos 
parapijos klebonas kun. A. Ba
bėnus ir kun. K. Simaitis, velio
nė buvo nulydėta amžinam po- 
ilsini į Holy Sepulchre kapines suskaldymas, lietuvių išeivijos 

palaidota šalia sa- suskaldymas ir sukiršinimas. li
tuanistinėse mokyklose nesutal- 
pininias mokinių, visuomenės

Soutkfielde ir 
vo jauniausio sūnaus.

n Elena buvo gera šeimos
; užaugino ir išmokslino surinktų pinigų pra važinėj imasmotina 

tris sūnus; buvo aktyvi skautė. 
Vokietijoje gyvendama, buvo 
įsijungusi į režisierės Mikšienės- 
Arlauskaitės Dramos sambūrį. 
Kanadoje baigė Meno mokyklą

Liko nuliūdę:'mylimas vyras 
Vytautas ir du sūnūs — Rimas 
ir Vylas, s:šuo su šeima Mont- 
realyjc, vyro brolis dr. Pakai 
aiškis su šeima Detraite, vyro 
sesuo dr. V. E .rauskienė su šei
ma ir kiti gimines bei draugai.

Kapinėse, prie duobės, atsi
sveikinimo žodį tarė giminai
tis dr. Algis Barauskas.

Elena, ilsėkfs ramybėje.
♦ * *
Trumpai

• Dievo Apvaizdos parapijos 
balius įvyks lapkričio 6 d. Me
ninę dalį aliks parapijos choras 
ir tautinių šokių ratelis.

J Hamiltono “Aukuras” at
vyksta į Detroitą lapkričio 14 d. 
Veikalas — Antroji Salomėja 
painiavose. ' ■ į

0 Kariuomenės šventas minė
jimas lapkričio 21 d. švJ Antano 
parapijoje.

Ant. Suklustas
J

LIETUVIO KOVA 
PRIEŠ LIETUVĮ

(Atkelta iš <1 psl.j
menės tautą”, yra veiksmai 
prieš -pačią lietuvių tautą. Gerai 
sakoma, kad ir protingi žmonės 
“iš didelio rašto išeina iš kraš
to”; teisingiau — protavįrrias

aae us for
financing

AT 0UI LOW UTE

to r if your i^row

1S1.1C ■
Triaminicin TaOets.

Kur gi tie Bendruomenės 30 
metų nuopelnai? Ar gražiai pra
dėjusios vęikti Bendruomenės 

kelionėms?

T.igiamai atsakyti būtų nai- 
/u. Jei kas gera ir buvo pada- 
yta,, tai nuopelnas nepriklauso 

Bendruomenei, bet visuomenei, 
seivijos lietuvių visuomenė nei 
Lietuvių Chartos, nei LB' kons
titucijos nep:tvirtino ir balsavi
mo tiems dokumentams patvir
tinti nebuvo. Tad ir frontininkų 
pagrobta B:ndruomenė negali 
tais dokumentais remtis, nei jų 
principus suktai panaudoti savo 
naudai. .

Paskutinėmis žiniomis, JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininku buvo^ š.m.. 
spalio 23-24 dienomis išrinktas 1 
dr. A. Butkus, clevelandiškis. x 
Tikėkime, kad gal jis bus pro-! 
tingesnis už Kutkų ir bendruo
menę apvalys nuo dėmių ir dul
kių, kurios dirbo ne visuome-1 
nes naudai, o tik paskirų asme
nų ambicijoms patenkinti. Ne
reikia pamiršti, kad frontininkų 
deklara-čijęs nepaskelbė dienraš
tis “Draugas”, 
riai”, o tik Bendruomenės biule
tenis Darbininkas.

Tėviškės Žibu- vaiaM? i^^nku tuo tikėti j 
‘iinmpnpc: hiirlA-J (^1, 222-2^3). ;

Tuoj po Pitvio pasitraukimo 
iš LŠS viršrnnko ir pirmininko 
pareigų kurį laiką atrodė, kad 
jo atsinaujinę santykiai su nau- 

. jąja S-gos valovybe kartu orga
nizuojant Kaipėdos Sukilimą 
liks ir toliau *ana tamprūs. Pūt
vis buvo aktyvus Centro Valdy
bos narys, ruošėsi 1923 m. rude
nį įvyksiančiam visuotiniam 

{sąjungos suvažiavimui, susiraši- 
Inėjo su Kaunu,/bendradarbiavo 
Trimite.

Bet kpt. Klimaitįs, atkritus 
Pūtvio pagalbos reikalihgiimūi

PALAIMINTAS ATLEIDIMAS
f*Xes jei jūs atleisite žmonėms 

jų nusikaltimus, tai ir jums at- ■ 
leis, jūsasis dangaus Tėyas. Bet 
jei'neatleisite žmonėms' tai nė 
jūsų Tėvas neatleis jūsų nusi
kaltimų” (Mato 6:14,15).

Kviečiame visus pasiklausyti Į 
šios radijo programos šiandieni 
8:45 vai. vakare per “Lietuvos. 
Aidus” banga 1450 AM. -

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site “Gerąją Naujieną Lietu
viams” per Sophie Barčus ra
diją.

Parašykite, mums. Prisiusime 
knygelę “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia”. Mūsų adre
sas: Lithuanian. Ministries, P.O. 
Box 32|, Qak.įawn, Ill. 60454.

WrMtK** dbr co

TH TStAMINICJN’TABLETS, 
TO RELIEVE 

NASAL CONGESTION
AND HEADACHE 

DUETO COMMON COLD
* OR FLU.

© 1982 Donsey Laboratories, Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

KAM MOKĖT! NUOMA? ' 
GERIAU MORGIČIU.

Itemai, ŽMni — P«rd*vimei 
UAL E STATI FOR SALA

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• N0TARIATA5 • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m hemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I&SIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

fLĖKTROS JRENG1MAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto tekEm, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, ” 

garantuotai ir sąžininįaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI®

4514 S. Talman Avė. !
TeL 927-3559 •

---------- ■■■ ■ ■ I I MII-

| RIAL 2STAT1 POft SAU

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(sXuisėj,)

Sakyk, ar tikėjai tuokart, kad 
išeitis vis dėl’.o yra, ir yra taip 
arti? Juk, teisybė, sunku buvo 
tuo tikėti? 0 vis dėlto išeitis 
buvo. Ji visata yra, nors sunkią 
valandą ir sunku tuo tikėli”.

sukilimo ruošoje, laikėsi dėsnio: mentų apvalymui reikėjo įtemp 
“Mauras savo pareigą atliko, 
mauras ga.i eiti”. Jis visokiais

ti jėgas, kad suvarkius Sąjungos}
• vidų. Nepataisomi S^gos nariai] nizacijai vadovaudamas. Ir pa- 

būdaify steigėsi ištrinti ? Pūtvio buvo be gailesčio šalinami iš šau- { grindinė šaulių Sąjungos refor- 
- pėdsakus sąjungos centre. Eilė lių tarpo; etatiniai' tarnautojai | ma jam rūpėjo ne mažiau, bet

2818 Ayenal St, Los Angeles, CA 90039

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kama —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.-

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
« arba rašant tokiu adresu:

UK AJNTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius ;gydy- 

virtomenės. veikėjo ir rašytojo atsiminimu^

Dr, X Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
nietų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimu _ .-J_________ .• __ __ ______ |^.00

Dr. A. J. Gugaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais $4.00 

Minkštais viršeliais, tik F3.00

Dr. X J. Gown — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik — |2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
mouey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant |1 persiuntimo išlaidoms.

KAL0TKD ST, CHICAGO, IL <HH

5 ir 4 kambarių medinis. 1 auto ga
ražas. Geri pamatai. Mažas įmokėsi
mas. Savininko paskola 10%.
Brighton Parke.

Dailus pensininkui nedidelis namu
kas. 2 po 4 Aluminijaus langai. Nau
jai atremontuotas. 42-ra ir Artesian. 
Savininko paskola.

2 butai. Įrengtas skiepas^ Centrinis 
šildimas. Tinka ir didėlei šeimai. Ne
brangus. 72-ra ir Campbell.

Skambinti tek 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street 

Pūtvio pasamdytų etatinių są
jungos tarnautojų buvo nubausti 
dėl įvairių priežasčių, pažeminti 
einamose pareigose arba visai 
pašalinti iš darbo. r :

Per visuotinį suvažiavimą 
1923 m. lapkričio mėnesį Kli- 
maitis sekančiai teisino savo el
gesį: “Tuomet, kuomet geresnės 
jėgos veikė fronte, visos fizinės {buvo žeminami užimamose vie- 
ir moralinės jėgos buvo įtemp- tose arba visai pašalinami. Nu-ir moralinės jėgos buvo įtemp
tos, iškilo aikštėn blogesnieji bausti tarnautojai laikė ;save 
elementai. Likusieji namie sau-1 nuskriaustais : ir leido visokias 
valiai trankėsi po vakaruškas, 
kėlė betvarkę ir plūduriavo pa
viršiuje, kompromituodami Są
jungos garbę ir vardą. Tas pats 
daręsi ir su etatiniais Sąjungos 
tarnautojais; vieni buvo dieną 
ir naktį užimti darbu ir buvo ly£ 
nepastebimi, kiti gi — nepalin- 
ke prie darbo plūduriavo pavir 
šiuje. Ir čia nėsudraudžiamų ele

legendas apie šaulių Sąjungos 
militarizavimą- Kad nenuslopi
nus darbo, pašalintus reikėjo 
keisti naujais...”' (A. Bružas, 
“Visuotinasai šaulių Suvažiavi
mas”, Trimitas, 1923 m. lapkri-

Triukšmadarių ir kitokio šau
lio vardui ir vėliavai gėdą da
rančio elemento pašalinimui iš 
sąjungos Pūtvis ne tik nesiprie
šino, bet ir pats tai darė orga-

daugiau negu Klimaičiui. Nau
jajam viršininkui pradėjus eiti 
pareigas, Pūtvis nelaukė esamo* 

. jo stovio palikimo sąjungos cent
ai ro ir periferijos personalo tarpe.

Kiekvienas viršininkas juk tvar
kosi savaip ir savo įstaigą vieno
kiu ar kitokiu būdu perorgani* 
zuoja. Tačiau.kpt. Klimaičio per
organizavimas buvo toli pražen
gęs normalumo, padorumo ir 
teisingumo ribas. Eilė etatinių 
tarnautojų, tiesa, nebuvo per
daug smarkiai pareigų pasikei* 
timo paliesti ar sukrėsti, ir grei
tai prisitaikė. Tačiau nemaža 
tarnautojų žiauriai nukentėjo 
vien dėl to, kad jie simpatizavo 
Pūtvio ideologijai arba buvo jo 
paskirti.

(Bus daugiau)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymą knyga 

“Liucija” Jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinjo karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Too reikalu Jums gali daug 
tadėri teisininko Prano ŠULO 
:aruošta? — teisėjo Alphonse 
■VELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
Kleista knyga su legalHkomir 
onnomi*

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje,

.„DĖMESIO
62-ĖC METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tikisi $120 pusmečiui automobilis 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURA IT! S 

4*45 So. ASHLAND A Vi. 
TeL 523-8775 <

Dengiame ir taisome visu rū- 
šię stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chiccgo, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brtnrenyhfc 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West P»th 5trw! 
ToL REpubilc 7-1941 i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-5980

-----------------------------------------—.

M. ŠIMKUS
į Notary Public j 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POUCY
I*. Zapaiis, Afent 
ItMyį W. 95th R

60662, . 424-M56

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

I Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vai vakaro.

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street .

Chicago, UI 60629

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kadzia Ava. 
Chicago, III. 60629 

Tel: 778-8000

PATS SKAITVK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI -NAUJIENOS”




